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Stof rondom sloop Sonnewende mg mei opg^tmkÈea

Aankoop ze

door instanti
ZANDVOORT - De gemeente heefl de gelegenheid gekregen het perceel

Zandvoorlselaan 361 aan te kopen,, na verbouwing tot zes eenheden voor

één en tweepersoonshuishoudens. Het betreft hier de woningen die

gebouwd zijn aan Zandvoorlselaan in Bentveld, naast de Herberg Klein

Bentveld, praktisch op de hoek van de Bentveldseweg. Volgens wethouder
Aukema, zal deze transactie de gemeente niet veel geld kosten, omdat voor

deze zogenaamde Van Dam-eenheden de diverse toestemmingen al zijn

verkregen.

De maisonnettes aan de Zandvoortselaan, gebouwd en verkocht door de firma Groot ui Egmond aan
de Hoef die door de gemeente Zandvoort zijn aangekocht. De maisonettes zullen worden verbouwd
tot zes eenheden voor één- en twee persoonshuishoudens. Metde aankoopsom van ƒ 451.000,— incl.

verbouwing heeft I de H.I.D. zich akkoord verklaard, zodat deze Van Dam-eenheden de gemeente
praktisch geen cent zullen kosten. foto: Rob Langereis.

Offertes gellÊÏdwerend materiaal

niet w
ZANDVOORT - Burgemeester Ma-
chielsen kan zich niet voorsteilen dat er

' binnenkort een verkort circuit zal zijn.

Dit was zijn antwoord op vragen van de
democraat Van Erp toen deze in de
commissievergadering AZ & RO vroeg

vriendelijk terecht.

Met de ambtelijke werkgroep ..aiierna-

tieve bestemming circuit" zal door het

college in de komende week een ge-

sprek worden gevoerd, waarna het

college een bespreking zal hebben met
naar de gang van zaken omtrent het Gedeputeerde Van der Knoop.
c'''cuit. Bovendien bleek dat door het college
Nu bedoelde het raadslid hoe ver het twee offertes zijn gevraagd voor geluid
was met de plannen voor een alterna

tieve betemming van het circuitgebied,

dus was hij. wellicht, onaangenaam
verrast dat het college in wilde gaan op
het laatste verzoek van de exploitant,

de Cenav, het circuit te verkorten.

Volgens de Cenav kunnen er dan ande-

re, attraktievere races met minder la-

waai gehouden worden.
Doch voorzitter Machielsen legde de
heer Van Erp uit. dat het college deze

vraag wel m oehancieimg wuüe nemen,
,.want of je nu ,,nee" of ..ja" zegt, je

moet met goed onderbouwde argumen-

ten komen", zo wees de voorzitter hem

Olievogels

ZANDVOORT- De laatste dagen wor-

den veel vogels besmeurd met olie

langs het strand gevonden.
Wandelaars die deze vogels vinden

kunnen deze, liefst zo snel mogelijk,

afgeven aan het Bureau van de Ge-
meentepolitie aan de Hogeweg, of

rechtstreeks brengen naar het Kenne-
mer Dierentehuis aan de Keesom-
straat.

De politie brengt de gevonden vogels

met de grootste spoed naar de heer

Van Vueren van het dierenhuis, die

voor de verzorging zorgdraagt. Hij

heeft zijn handen eraan vol, want de

laatste dagen zijn zeker zo'n kleine

vijftig vogels bij hem gebracht.

De politie houdt zelf een wakend oogje

in het zeil, en veel vogels zijn al door

hen gevonden en gebracht, doch mis-

schien valt er nog meer te redden

wanneer men er sneller bij is.

Strandwandelaars wordt daarom ge-

vraagd: Houdt Uw ogen open en rea-

geert snel".

beperkende maatregelen voor het cir-

cuit zelf, één aan de TNO.en één aan

een Engelse firma. Men wilde graag

geïnformeerd worden ten aanzien van

de kosten, en ook onderzoeken of die

kosten eventueel verhaald kunnen wor-

den via een subsidie van de ,,Vomil",

de nieuwe benaming voor Volksge-

zondheid en Milieu.

,.Zo u ziet zijn wij op alle fronten

bezig, maar wij houden u op de hoog-

te", aldus de heer Machielsen.

De heer Moerenburg, vertegenwoordi-

ger van de Federatie Handelsvereni-

ging Hanze, kon vanaf de publieke

tribune nog mededelen dat er een

gesprek is geweest tussen de Cenav en

Hanze met minister Ginjaar, waarbij

de laatste had medegedeeld dat hij zo

weinig nieuws van de gemeente Zand-

voort ontving, met betrekking tot het

circuit.

Het lijkt dus beter dat het college, zowel

D'66 als de minister regelmatig van

nieuws voorziet.

Langs de Vloedlijn

rijd is geld weerd, dat is waar;'

Maar verstonden "t vele lieden, zij

;n zouden aan malkaar niet zo

neerstig 't nieuwjaar bieden.

Guido Gezelle (1830 - 1899)

Rustig oudjaar

ZANDVOORT - De badplaats heeft

dit jaar een betrekkelijk rustig oude-
jaarsviering beleefd. Behalve een aan-

houding van drie knapen die zeer

baldadig bezig waren, behoefde de
politie niet in aktie te komen. Op
nieuwjaarsmorgen bleek alleen dat de
papierbakken en een hek aan de Von-
dellaan ernstig waren beschadigd.

Voor zes woningzoekenden is er dus

in de naaste toekomst een extra

meevaller te verwachten, want de
spiksplinternieuwe woningen, zijn

pas zeer recent opgeleverd.

Nogmaals Sonnewende

In de commissie Publieke Werken was
de fractievoorzitter van de Pvd.A, Gert
Toonen. uitgenodigd omdat in deze
vergadering meer informatie verstrekt

zou worden over de gang van zaken
met betrekking tot de bouwvergunning
en sloop van het voormalige Sonne-
wende.
Toonen had in de begrotingsvergade-

ring al aandacht gevraagd voor dit

punt. waarbij hij stelde dat door het

verstrekken van foutieve informatie

van de ambtenaren van de Dienst PW.
Sonnewende ten onrechte is gesloopt.

Hoewel de commissieleden allen over-

tuigd waren dat de informatie, ver-

strekt door de desbetreffende ambtena-
ren niet correct was geweest, viel het de

aanwezige diecteur van PW moeilijk dit

te erkennen.

De vergelijking die werd gemaakt tus-

sen deze zaak en de beruchte Amster-

damse kraakaktie van de Grote Wete-
ring, ging volgens Toonen (en terecht)

mank. In Zandvoort lag de zaak geheel

anders, en als de raad destijds in juni

1980. de bouwvergunning had inge-

trokken, was het nog maar de vraag

geweest of de rechter in een later

stadium inderdaad de krakers had kun-

nen sommeren het pand te verlaten.

Tentoonstelling

verlengd

ZANDVOORT - De tentoonstelling

..Rondom de Kat" die oorspronkelijk'

tot 4 januari 1981 in het Cultureel

Centrum zou worden gehouden wordt
verlengd tot en met 1 februari aan-

staande. Bovendien heeft men enkele
wijzigingen en uitbreidingen aange-
bracht zodat een hernieuwd bezoek
zeker aanbevelina verdient.

Affaire Jagerman

ZANDVOORT - Naar aanleiding

van de publikatic in het Zandvoorts
Nieuwsblad van vorige week, waar:
uit bleek dat de Amsterdamse hoofd-

in.specteur Jagerman afziet van zijn

sollicitatie naar de functie van
korpschef gemeentepolitie te Zand-
voort, heeft huisarts Flieringa op de
hem geheel eigen wijze, in de com-
missievergadering nadere uitleg ge-

vraagd. De procedure zoals deze tot

nu toe is gevolgd kan in zijn ogen
geei9 genade vinden, omdat dan
mensen het slachtoffer worden. De
informatie die de burgemeester van
Zandvoort had ontvangen was niet

Juist gebleken en hij verzocht maat-
regelen een andere procedure te

bewerkstelligen. Burgemeester Ma-
chielsen bleef het antwoord schuldig

op de vraag of hij gemanipuleerd
was. Wel zei hij dat besprekingen

gaande zijn om uit de ontstane

inpasse te geraken.

ZANDVOORT - Ue eerste zondag in

1981 heeft gezorgd voor grote verkeers-

drukte. Zowel van. als naar Zandvoort
ontstond een meterslange file. Om-
streeks halfdrie stond de file vanaf de
Passage in Zandvoort tot aan het sta-

tion in Heemstede. De politie heeft

handen vol werk gehad het verkeer, dat

werd bemoeilijkt door sneeuw- en ha-

gelbuien, in goede banen te leiden. Een
kleine kettingbotsing deed zich voor op

Ide Zandvoortselaan.

(Adverlenlie)

BONT&
iS-

suède en nappa
(ook grote maten)

alle bekende merken o.a.

M'üJ^\/^M BTfCO'O
lAI IA

see

MORRIS
befbreyoubuy
donderdag koopavond

Haarlem: Barteljotisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55
AmstenJam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 -

Bruisendbeg/n van
ZANDVOORT - Leden van de Haarlemse zwemvereniging ,,De Waterratten" hebhen Nieuwjaarstnoriien hun traditie

voortgezet en liebben ook het jaar 1981 fris ingezet door een forse duik te nemen in de golven. Golven die dit jaar bijzonder

hoog waren, want er stond een stevige storm op de Nederlandse kust. Na de champagne van oudejaarsavond een bruisend

begin i'an hel nieuwe jaar. Foto Rob Langereis.

(A(lverlcitlic)

U bent van harte w/elkom op
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Op 9 januari 1981 is het 40 jaar geleden dat

onze lieve opa en onia

Dirk van Diiyn
e 11

Clara van Duyn-Koning

in het huwelijk traden.

Hartelijk gefelieitecrd door uw
kleinkinderen

HI:NKciiD1:B13Y.

rrOp 1 januaii is, moe gestreden na een langdu-

rige kiekte toi on?c droefheid \a;i ons heenge-

gaan, mijn üeve man, on,^e goede vader en lieve

opa, onze lieste broer, /waucr en oom

(Jan) Antonie Johannes
van der Reijden

op de leeftijd van 66 jaar.

.\.\\. van der Rcijdcn-Bauttiann

A.E. van der Reijden

S. Nicpoort

A.R. Stokman-van der Reijden

F.P.J. Stokman
kleinkinderen en verdere familie,

Zandvoort. januari 1981

Dr. Jac. P. Thijsscwcg23

De crematie heeft dinsdag 6 januari plaat.sgehad.

HOGE ENERGIEBESPARING!

voor
slechts

heeft u bi| Inter-Form al een dubbelwandig

rolluik van 2 meter breed en 160 cm hoog
Rolluiken bieden tevens txïscherming logen storm,

inbraak, hagel, vorst en zon

Heeft u een andere maat,
of wilt u nader advies?

U kunt ons even bellen cl een be2oek|e brengen
aan onze showroom Op uw verzoek

komen wi| gratis en geheel vrijblijvend bi) u langs

Ter plaatse kunnen wi| u hel beste en vakkundig

adviseren inzake alle mogelijkheden

Onze sf^owroom /.s geopend van

ündnq 1/m ;-arrrr]tiq vnn ^ lot > 7 30 in.r

Atoomweg 10
Industrieterrein HN 80

SAUNA
BOUWES
PALACE

Sportmnssage, pedicure,

ionncbank op afspraak.

Sauna dag. geopend van
14.00-22.00 uur,

's -zaterdags van 1 1 .00-

17.00 uur.

Burg. V. Fennemaplein
Tel. 02507-1 38 71.

Ingang hotel.

TENNISCLUB ZANDVOORT
vraagt per 16 februari 1981:

groundsman tennispark
EISEN: betrouwbaar, actief, het kunnen uit-

voeren van onderhoudswerkzaamheden, het

kunnen omgaan met mensen.

TAAK: aanleg en onderhoud van tennisbanen

(inwerkperiode), verzorging van clubhuis, pa-

den, planten en hekwerk.

VOORWAARDEN: seizoencontract van 16/2

tot 15/10. Werktijden: 6 dagen per week van

8.00-18.00 uur. Overige condities nader over-

een ta komen.

SOLLICITATIES: Tennispark DE GLEE,
Kennemerweg 2042 XT Zandvoort.

ENTER

FORM
Hoorn
Tel. 02290-13843.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAIM
Reinwardtstrast 20, telefoon 02507 - 14365.

Na een langdurige ziekte en ongelijke strijd

hebben wij afscheid moeten nemen van mijn

lieve man, onze vader en opa

Henry Isaac Clowting

op de leeftijd van 72 jaar.

M. Clowting-Benjamens
kinderen en kleinkinderen

2042 TD Zandvoort, 30 december 1980
Burg. van Fennemaplein 13, flat 5.

De tcraardcbestelling heeft maandag 5 januari

plaatsgehad.

\\ gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort biongt in-

gevolge aihkel 22. 2e nd van de Wol op de
Ruimtelijke Oidenmg (ei openbaie kennis.
dal de gomeeiiteiaad bij besluiten van 23
december 1980 op giond van aitikel 21 van
deze wet hetU veiklaoid, dat voor de per-
celen:

1. Bramenlaan 2 (gedeeltelijk)

2. Haarlemmerstraat 31
3. Duindoornlaan 21
4. Boulevaia Pauius Loot 75
b. <

. ole Krocht e o. en de percelen Hoge-
weg 78.80 en 82.

6. Natuurgebieden
7. Nieuwstraat 10
bestemmingsplannen worden voorbereid.

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen waarop mei rode omlijning de
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter

gemeentcsecietaiie (bureau volkshuisvesting
en luimlelijke ordening) ter inzage.

Zandvoort. 30 december 1980.
De buigenieGster voornoemd,
H. Machielson.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De buigeniecitet van ^andvooit maakt be-
kend, dat met ingang van J2|anuan 1931
gedurende 14 doqcn (er gemeentosecrotano,
bureau volkshuisvesting on ruijTitoli|kG oidc-
ning, voor oen ledfi tci inzage liggen de vol-

gende bouwplaiincii,

J UitbioiduKj Woning Hajricrrimersliaat 31
2. Uilbieiding woning Boulevard Pauius

Loof 7'j

3 Uilbiciding woning Duindoornlaan 2 1

.

Gedurende cIc termi|n van do tennzageleq-
ging kanoen iCüer Sctirif (nlijk bij burgemees-
ter on welhoudeis bezwaren togen dozo
bouwpdiiinon indioiien

/.indvDoi t, 30 docemhei 1980.
De burgomooslci voomocmd,
H Mactiielson.

uitvaartverzorging

kennemerland bv
Dag en nacht
bereikbaar
Keesomstraat 61,

telefoon 1 53 51.

Kerkstraat 15 ZANDVOORT

vraagt voor direct:

JONGE CAFÉ-REST. OBER
met ervaring.

LEERÜNG-KELNER plm ISjaar

5-daagse werkweek.
Goede salariëring.

\
Inlichtingen en afspraken:

Tel. 02507 -147 74 Of 147 08

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET ARTIKELEN

voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23

GEVRAAGD:

FLINKE HULP
1 X p.w., 9-12 uur.

f 10.- per uur.

Tel. 02507-14055.

Xiti.

'^«,

''MM

ELLEN CATS
ycciiplomccrd hondenirimslcr
liefdevolle vcrznraine
van uw hond

Ir. rriedlioffnicin 10, Zandvoort,
telefoon 1277.^

PEDICURE

MANICURE SALON

MEVROUW
G. Hamminga

bij drogisterij-parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7,

tel. 02507 - 12327

Behanileling volgens

afspraak.

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWiSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIIM 12 - ZANDVOORT

MAAWDAG - 12.30-16.00 uur

DINSDAG -9.00-16.00 uur '

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur

DONDERDAG -9,00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 uuren van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507 - 1 71 66

HET BLAD VOOR RECLAME -

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10,00 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

fn een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

1 -

1

y %

•uu j^.ii».i.jiiJftMK*HjJa> ^ttfwtiril W*--iti "^ÉiiAiriiH j^ _^ \ ...«...i....^,„t, ^in'* Y~ m-"- i""! iliVII nrmnifnnlilr I
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Erheefteen nieuwewind • • I • de Passatgewaaid
Nieuwe lijden stellen nieuwe

eisen aan auto's. Eisen die steeds

strenger gclbrmuleerd worden en die

draaien rond de begrippen zuinig-

heid, betrouwbaarheid, veiligheid.

Getrouw aan z'n solide repu-

tatie is Volkswagen er ook nu weer
in geslaagd inhoud aan die begrippen
te geven.

Met deze nieuwe Passat is er

sprake van een werkelijk nieuwe auto
die op een flink aantal punten
afwijkt van z'n populaire voorganger.

Nieuw is de
verbeterde aërodyna-

mische vorm. Nieuw
in de meeste model-
len is de gecombi-
neerde schakel-

en verbrui ksmeter,

waarop u precies

kuntaOczenofu eco

nomisch rijdt. Nieuw is de electro-

nische ontsteking die eveneens
bijdraagt aan de zuinigheid. Nieuw
zijn de langere wielbasis en de gro-

...->,
. * .

.j

lere spoorbreedte. Nieuw is de

vernuftig geconstrueerde koerskorri-

gerende achteras.

Nieuw zijn de verbeterde

vering, de doeltredender isolatie te-

gen windgeruis en de vergrote

binnenruimte voor meer rijcomfort.

Nieuw is de grote drempel-

loze achterdeur en wegklapbare ach-

terbank bij alle limousines.

Nieuw is naast de 1,3 liter en
de 1,6 liter benzine versie, de 1,6 liter

dieseluitvoering.

Nieuw is ook de exclusieve 1,9

liter benzine-uitvoering met z'n

bijzondere 5-cilinder motor die

waarschijnlijk vanaf eind februari

verkrijgbaar is.

Nieuw is dat deze Passat nu in

de showroom van iedere V,A.G-
dealer voor Volkswagen en Audi z'n

opwachting maakt.

De nieuwe Passat.
I Rijk aan technische
hoogstandjes

Volkswagen. Degelijk duurt het langst

uto Strijder B.V.
Burg, van Alphenstraat l()2/v, Lennepweg 104 Zandvoort Tel,: 02507-14565
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m0(isnddiensten
Datum 10-11 januari l!*Sl

Artsen

Huisartsenpraktijk Bounan, Mol en

Ridderbos

Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600

Verdere inlichtingen ornrcnt de week-

enddiensten worden verstrekt via de

telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth tel.

13355, Flieringa tel. ]2181, Zwerver

tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233

WIJKVERPLEGING: Xr. A. Bosch-

ina. Linnacusweg 7/4, Zandvoort.

Tel. 14277

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,

H.B.A. Mulder, telefoon 13185

VERLOSKUNDIGE:m(;vr. Chr. Ouds-

hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zand-

voort. tel. 02507-14437 b.g.g. 023-

313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-

beckestraat 17, tel. 15^47

Bij afwezigheid van Ac gewenste arts

raadplege men uitsluitend de Vecarf-

scndienst te Haarlem, tel. 023-313233

GESLACHTSZIEKTEN: voor algeme-

ne informatie tel. 023-320202 (dag en

nacht)

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641

POLITIE: telefoon 13043

BRANDWEER: telefoon 12000

TAXLtelcfoon 12600 en 16843

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

023-520899 of 320464) Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze

hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle Werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:

postbus 100, 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schotcrsingel 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.

Brandschade
ZANDVOORT - Maandag 29 decem-
ber onstond in een wonirig aan de Jac.

van 'Heemskerckstraat flinke schade
doordat een brandende kaars op een
stoel was gevallen die vlam vatte. 'De
bewoner trachtte eerst zelf de brand te

blussen, doch zag hier geen kans toe.

Nadat de brandweer het vuur had
gedoofd bleek de schade zo aanzienlijk

dat het gezin tijdelijk elders onderdak
moest worden verschaft.

Een duinbrandje bij Nieuw Unicum
zorgde ervoor dat er ongeveer 30 m''

duinbeplanting verschroeide. Bewo-

.

ners van Nieuw Unicum hebben deze
brand geblust, voordat de brandweer
arriveerde.

Automatisch
sparen...

een goed recept.

De Rabobank kent 2 vormen
van automatisch sparen:

met vaste ófmet wisselende

maandbedragen*
Informeer er naar bij uw
Rabobank in de buurt.

Rabobank Q
Voor automatische

spaarders.

HEEMSTEDg: Binnenweg 67
023-290050.

TeL

Zandvoorts^l^an 179 - Wilhelmina-
plein 21 - J, van Goyenstraat 20 -

Amstellaan^,

ZANDVOORf : Grote Krocht 34-36 -

TeL 02507 -16941.

KERKDIENSTEN zondag 11 januari
Zandvoort • Hervormde kerk, Kerk-
plein:

10.30 uur Geen dienst wegens gemeen-
schappelijke Hervormd/ Gerefor-
meerde dienst in de Gereformeerde
kerk. Julianaweg 15. Aanvang 10 uur.

Voorganger ds. P. van Hall, Gerefor-
meerd predikant te Zandvoort.
Jeugdhuis achter de kerk: Geen jeugd-
kapcL
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:

10.00 uur Ds. P. van Hall, Gemeen-
schappelijke Hervormd /Gerefor-
meerde dienst. 19.00 uur Dienst ver-

zorgd door medewerkers Gemeen-
schappelijke werkgroep.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15:

10.30 uur Ds. J.C. Beekhuis, Doops-
gez. predikant te Haarlem.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk S(. Agatha, Grote
Krocht:

Zaterdag 10 januari: 19.00 uur Eucha-
ristieviering met orgel en samenzang.
zondag 11 januari: 8.45 uur Stille Eu-
charistieviering. 10.45 uur Eucharistie-

viering met medewerking van het St.

Caecilia-kerkkoor.

Radiokerk Bloemendaal, Vüverweg 14:

9.30 uur Ds. K. Kuiper van Overveen;
19.30 uur Ds. L.J. Boeyinga
Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00

uur, woensdag 20.00 uur diensten in

gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-
noord.

Nederlands Chrislelüke Gemeenschaps-
bond: maandagmiddag 12 januari 3 uur

samenkomst in huize „Pniël,

Zuiderstraat 3.

Volle Evangelie Gemeente: zondagmor-
gen 9.45 uur dienst in gebouw Voor-
straat 100 te Katwijk a. Ztt.

Burgelijke stand

z-AiNUVUUKl - Gehuwd:
J.H.L. Offerhaus en H.J.M. Heitkö-

nig; P.J. Van Kleeff en Y.I.Luiting;

D.C.Roodt en G. de Jonge

OVERLEDEN:
Jan W. Smouter, 75 jr.; Henri I.

Clowting, 72 jr.; Antonie Joh. van der

Reijden, 66 jr; Cornelis Hoogendijk,
82 jr.

WATKRSTANDKN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Trouyif
Trouw is een landelijk ochtendblad, met
edities in Rotterdam, Don Haag en Amsterdam.
Voor onze afdeling in Don Haag, welke zich

bezighoudt met advertentieverkoop voor de
editie Den Haag, zoeken wij op korte termijn

een:

medewerker/ster

advertentie-

orderverwerking en

telefonische acquisitie.
Hij/zij werkt binnen een klein team.
De werktijden zijn van maandag tot en met
vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, onder-
broken door een pauze van 30 minuten.
Zijn/haar takenpakket omvat onder meer:

• aannemen en verwerken van advertentie-

orders en familieberichten;

- passief acquireren bij binnenkomende adver-

tentie-orders;

- actief acquireren voor enkele rubrieken

(ca. 16 uur per week);
- eventueel verkoopvoorbereiding (misserregi-

stratie).

Van de juiste kandida(a)t(e) verwachten wij:

- een opleiding op middelbaar niveau (Havo,
Leao, Meao, MDS);
- een goede beheersing van de Nederlandse
taal;

- enige administratieve ervaring, bij voorkeur
bij een drukkerij of uitgeverij (bijvoorbeeld als

telefoniste, advertentie-orderverwerking e.d.);

-leeftijd vanaf 21 jaar.

Honorering geschiedt volgens de CAO voor
Administratief Personeel in het Dagbladbedrijf
in Nederland.

De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn goed
te noemen.
Inlichtingen: De heer D. Verschoor,
Telefoon 070 - 46 88 64 of 010 - 11 57 00.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten
aan: mevr. L. van Tellingen, afdeling
Sociale Zaken, Wibautstraat 131, 1091 GL
Amsterdam, onder vermelding van LvT 096

datum HW
8 jan.

9 jan.

10 jan.

11 jan.

12 jan.

13 jan.

14 jan.

15 jan.

Maanstanden
11.10 uur.

4.33

5.04

5.50

6.35

7.18

8.06

9.01

10.05

LW
0.31

1.04

1.35

2.08

2.51

3.45

4.48

5.58

HW
16.37

17.18

18.02

18.50

19.43

20.39

21.43

22.53

LW
12.51

13.16

14.04

14.57

5.29

16.17

17.19

18.18
EK dinsdag 13 januari

%
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"KeiaFU H

Te koop
prachtige

Ford Mustang
8 cylinder. 5 liter,"

b.jr. eind '78, 30.000 km.
Kleur: Maroen rood

Type sport, inl.:

Tel. 02977-25309.

I DOE MEER ZELF
; HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
> PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
• Meubelpanelen^ geplastificeerde

5 panelen en ecielhoutsoorten

\ TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanpla.it, lal

a werk en li|sten. Wandkurktcgels, fineei,

vouwrek|es elementssysleem plankiJracjcrs,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klem ijzer

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer,

binnendeuren, saloondeuren, gereedschap

Kortom zoveel mogelijk voor de DOE HET
ZELVER.

Zaterdags geopend tol 5 uur 's Maandag's
gesloten, 's Middags van 12 30 1 30 uur gesloten

r

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiieitefi -restaurant met een

upan specialefondue-restaurant

tol 45 personen.
(jt-n. CronjCstra'ai 14 - Ha-arleni

Rcschcrcti: U-I. 023 - 26 53 i2

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch (Ulieren bij kaarslicht

en levende pjanoklanken of voor
uw receptie en party.

GravinnesKM'j» 9-1 1-13- Haarlem
Re!i,iT\t'reM: lfl.023-31 70 58

Met ingang van 5 januari 1981 jl. is voor de gemeenten in

IJmond en Zuid-Kennemerland een nieuwe regeling voor
het ambulancevervoer van kracht geworden.

De Centrale Post Ambulancevervoer (C.P.A.) Kennemer-
land regelt het ambulancevervoer in de volgende
deelnemende gemeenten: Bennebroek, Beverwijk,

Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliedeen
Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en
Zandvoort.

De Centrale Post Ambulancevervoer (C.P.A.) Kennemer-
land is gevestigd in Haarlem.

De nieuwe telefoonnummers zijn:

OIMGEVALLEN/SPOEDVERVOER
023-3191 91

BESTELD VERVOER
023-3192 77

Vanaf 5 januari 1981 jl. worden rechtstreekse

aanvragen om vervoer bij de ambulancevervoerders
verwezen naar de C.P.A. Kennemerland.

De directeur van de C.P.A. Kennemerland.

CENTRALE POST AMBUIANCEVERVOER
KENNEMERIAND

De Janskliniek is een verpleeghuis voor 200 somatisch

zieken. Aan de kliniek Is tevens een dagbehandelings-

centrum verbonden. "Overspaarne", een verpleeghuis

voor 70 psycho-geriatrische bewoners valt eveneens

onder de organisatie van de Janskliniek.

Wegens vertrek van een van de logopedistes vragen wij zo spoedig mogelijk

voor klinische afdelingen (somatisch zieken) een

logopedist
De logoptedie in ons huis richt zich

op "totaalbehandeling" wan mensen
met een afasie, dysarthrie en slecht-

horendheid.

Dit betekent, dat naast onderzoek
en individuele en groepsbehandeling,

veel aandacht wordt besteed aan be-

geleiding van verpleging en familie-

leden, ook in groepsverband.

Bij deze funktie hoort tevens het les-

geven aan de opleiding tot zieken-

verzorgende.

Er is een hechte samenwerking met
de 2 kollega-logopedisten en met
verschillende andere disciplines,

in regionaal verband wordt samen-
gewerkt in het Afasieteam

Kennemerland.

(mnl./vrl.) voor 32/40 uur per week.

V.wi). salariëring en arbeidsvoor-

waarden is de CAO voor het Zieken-

huiswezen van toepassing.

Telefonische inlichtingen worden
verstrekt door de logopediste

Jeanine Haverlag.

Schriftelijke sollicitaties te richten

aan de dienst Personeelszaken van
de

janskliniek
RIDDERSTRAAT32,
2011 RS HAARLEM.
tel.(023)3192 82.

SPECIAIUITEITEN

„Gbalêt Het Witte Hals"

Zeeweg 3, Overveen, rel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong,

Unieke gelegenheid voor
• gezellig o^tterwets rustig tafelen
• uw zakenyiners, recepties enz.
Reserveren göwenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

Elke werkdag van
halfnegen tol halféén
en van halftweo tot

halfzes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00-21.00 uur
sn zaterdags van
10.00 -12.00 uur.

U bent welkom.

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede. Bloemendaal e. o.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27-29 te Heemstede. Tel. : 023-288550*

Ir W. van den Broek Instituut Amsterdam

Oftleiding tot laboratoriummedewerker HBO en MBO

Voor geïnteresseerden in deze opleiding houden wij een

OPEN DAG
op zaterdag 17 januari 1981 van 10.00-

in de volgende gebouwen:
•15.00 uur

voor de chemische en medische opleidingen: Praktijkgebouw van
Breestraat 2-4 (nabij het Concertgebouw, vanaf Centraal Station

tramlijn 2).

voor de biologische opleidingen (botanisch en zoologisch)

:

Hugode Vrieslaboratorium, Plantage Middenlaan 2A,
(nabij Artis, vanaf Centraal Station tramlijn 6, 9, 10).

Inschrijving voor het cursusjaar 1981/82 is mogelijk tot 1 APRIL 1981.

Prospectus -f inschrijfformulier aan 1° vragen bij: Administratie
Ir. W. van den Broek Instituut, Bennebroekstraat 11-13, 1058 LJ
Amsterdam, telefoon 020 - 158290.

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325 - Bentveld/post Aordenhout,
tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).

Reeds moer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere

zaken, voor particulieren en voor export, en zoek door-

lopend te koop tegen beslist goede pri|zen. grote en kleine

wereidcollecties, landencollecties, verzamelingen Neder-

land en Overzeese Ri|ksdelon, goede losse zegels, series

engros en partijen.

Geen object is te groot. Er wordt contant betaald.

Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuii.

Uitstekende kwaliteit handgekloofd

OPENHAARDHOUT
Ldngbrandend en spat vrij

bv haarlems hardhout

Prinsessekade 53, Haarlem of Rijksweg 343.
Santpoon, telefoon 023-375381 -314107

Grote ;ak 8,00 Per kub. mtr. 80,-

Twèé k-jb. intr. thuisgebracht vanaf 190,-

JAZZ BALLET
U kunt 1981 goed begin-
nen! Jeugdclubs vanaf 6
jaar, speciale scholieren-

clubs na schooltijd.

Avondlessen voor begin-

ners en gevorderden.

Sponacademie
Nauwclaerts de Agé
Bloemendaalseweg 152
Overveen. tel. 26 55 21.

Zwemlessen
Nieuwe inschrijving voor
de cursussen: moeder-
babyzwemmen, jeugd
vanaf 3 jaar, conditie en
zwemgymnastiek, recrea-
tiegroepen, lessen voor
volwassenen, beginners
en gevorderden. Overdag
en 's avonds.

Sportacademie
rVauvi/elaerts de Agé
Bloemendaalseweg 152

Overveen
Telefnnn 26 55 21

KOOIJMANS

FORDOTO

ZANDVOORT
Ampérsstraat 10

(naast Coloinl
Tal. 02SÓ7- 169 25,

b.g.g. 1 32 42

Ford verkoop en
service.

Ook voor diverse

merker» inruilauXo's.

HANDWERK
eiken tafels
Wij maken ze voor u

Zic on/c
nieuwe collectie

Schaghelstraat27
Haarlem

telefoon 023-327019

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

„DUBROVIMIK"
Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem

Tel. 023-322609

is bijna 10 jaar gevestigd.

Daarom hebben wij voor u vanaf heden een
(van maandag t/m vrijdag)

speciaal wintermenu
— gou/ash-soep —

stokbrood
— gemixte grillplaat —
3 soorten vlees (mager)

met verse salade, saus en aardappelpuree
— palacinka —

warm flensje met koude roomviilling

f 14,50
Dit menu hebben wij alléén in Zandvoort.

Om de koude wintermaanden wat aangenamer te maken.
Wij zijn de gehele week geopend.

Voor reserveren:

Telefoon 02507-15110 na 15.00 uur.

OPENHAARD-
BLOKKEN

Gebr. Sweers, Hoveniers-

bedrijf, boomrooibedrijf.

Hoofddorp.
Voor particulieren en be-

driiven.

Tel. 023-284894, b.g.g.

282043 of 338608.

Zwemlessen
GEHEEL NIEUW!

Wij organiseren voor de

jeugd, die zwemdiploma's
heeft gehaald zwemveilig-

heids/en zwemzekerheids-

cursussen.

Sportacademie
Nauwelaerts de Agé
Bloemendaalseweg 152

Overveen, tel. 2G 55 21.

Je Voll«:slcï«aiïit
Binnen de advertentie-exploitatie van de
Volkskrant bestaat de afdeling Personeel-

advertenties. Deze afdeling richt zich via

telefonische acquisitie en buitendienst
activiteiten zowel op bedrijven als instel-

lingen.

Op korte termijn zoeken wij een:

telefonisch advertentie

verkoper/ster
(part-time, 20 uur per week)

De werktijden zullen liggen tussen 9.30 en

14.00 uur.

Overleg is mogelijk.

Het takenpakket omvat onder meer:

— het via de telefoon verkopen van. adver-

tentie-ruimte op het gebied van personeel-

advertenties;

— het adviseren van ralaties op dit terrein;

— het behandelen van klachten;

— bijbehorende verkoopvoorbcreiding en

administratieve verwerking.

Van de juiste kandida(a)t(el verwachten wij

— een middelbare opleiding (niveau MEAO.
MBO, MDS, Atheneum, HAVO),

— studerend en/of bereid te studeren voor

SRM-mediaplanning en cursussen op liet

gebied van de personeelmarkt;

— goede beheersing van de Nederlandse

taal;

— kennis van de arbeidsmarkt en de porso-

neelsadvertentiemarkt strekt tot aanbe-

veling;

— minimaal 1 jaar vcrkoopervanng;
— leeftijd vanaf 23 jaar.

Nadere inlichtingen- P. op der Heijde, tele-

foon 020-5622630.

Uw sollicitatie kunt u richten aan: mevr.
L. van Tollingen, afdeling Sociale Zaken,
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam.
onder vermelding van LvT/099.

i'll
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^JE^sHES^

Yvonne en Boudewijn Duivenvoorden

j—,—iri

—

- > w iL 7. J -lO.^- bedanke jeloi allegaer voor de faine belangstelling, bai de opening van de Taveerne "De
2jJii^-S^iïL&-^^-ÖLMl£^ Bomschuit"

Haltestraat 58
204 2 LP ZANDVOORT Ook de blommen waere hartstikke mooi. We hopej'eloi allegaar

tel. 02507-16928 weeris berom te zien.

Wie, oh wie!!!!

Operettevereniging zoekt

pianist
Telefoon 023 -256316.

vraagt

het parool
middagkrant

BEZORGERSISTERS)

eventueel ook voor bezorgen alleen op de

zaterdagen (omstreeks het middaguur).

Tel. 02507 - 14046, Lijsterstraat 13, Zandvoort.

-•••:f*****************7>c

¥
¥
¥
¥
¥

RAADHUISPLEIN 3-ZANDVOORT

mim
023-26 36 57

TIMMERFABRIEK
J. PLEVIER
_&ZOONB.V.

BLOEMENDAAL
ZANDVOORT

Wij leveren al uw kozijnen, ramen en deuren iri elke maat en in iedere

gewenste houtsoort: o.a. grenen, red meranti, merbau.

Ramen en deuren eventueel afgehangen, incl. beglazing.

Vraag vrijblijvendprijsopgaaf

.

G.Koi
Schuitengat 7

Tel. 13112

Auto • brand • leven

alle verzekeringen.

Foto Quellé
Compleet foto/film

assortiment, voordoüg
afdrukken en
ontwikkelen

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8.

Zandvoott

Feestprobiemen ? ¥
is uw kind jarig, T*

tC heeft u een partijtje? ^
¥op 14 januari 1981 kunt u dat realiseren, in Bistfotheatef Harlekijn,.i(

4( voor/ 12.50 p.p. bieden wij ü een ^

X,
KINDERFEEST *

^aan, waarin een kindermenu, drankje en CLOWN DIDI uw problemen^
"^ uit de weg helpen I 7^
^(Overigens, ook zonder verjaardag is uw kind van harte welkom. ^
j# Goed idee hè)?

J^ Wij vangen om 15.30 uur aan en gaan doc^r tot 17.30 uur

¥
^

¥
¥
¥

¥
¥

/^^

9
TIJDIG

RESERVEREN

02507 - 16939.

AA

^^at ik zocht
Grote Krocht

PSnS rauw 500 gram

PfiïlS gestoomd 500 gram

ICOpvleeS 400 gram

Hart grof 300 gram

Kippengehakt 400 gram . .

.

Kippenmagen 400 gram . .

.

VOOR DE POES:
Oiepyrieshaantjes

«I

100 stuks

50 stuks .

7,50

4,00
® 20 (strip) 2,30
© Pittah25kg 39,90

DIERENSPECIAALZAAK

Geweldige opruiming

van de winterkollektie

kortingen van

30%, 40% en 50%
op onze merkartikelen.

Kom vlug want het gaat hard! ! IM

De weerberichten voor Nederland zijn

voorlopig niet te best.

Wij hebben voor u een zonzekere bestemming

3 weken Tenerife voo.960; p.p
In het appartement Bahia Park.

Houdt u toch meer van sneeuw?????
dat kunnen we ook voor u regelen.

Informeert u maar even bij:

REISBUREAU
KERKMAN

Grote Krocht 20. ZtinrlvOOM

telefoon 02507 12560

Fraberg boetiek
Grote Krocht 20b

telefoon 02507-185J9

VRIJDAG KOO'PAVOND

Heeft u het al gelezen

bij Fraberg moet u wezen.
LEER EN BIJOUTERIEËN

• •••A-ll«-|->*«l.«**4

Vrijdag koopavond
Grote Krocht 19, Zandvoort

telefoon 02507-17878

De uitverkoop begint 15januari.

Boek en kantoorboekhandel

Sigarenmagazijn

De Krocht

Uw adres voor:

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-

ARTIKELEN

ROOKWAREN

STAATSLOTEN

TOTO/LOnO

Een nieuwe, moderne bril

betekent vaak een ander gezicht, een
nieuwe persoonlijkheid. Betekent ook
méér dan een modieus kledingstuk.
Een bril draagt U immers elke dag. In

onze bij-de-tijdse-kollektie vindt U
precies de bril die U flatteert. Zeg
maar wat U wenst: hip of kiassiek.

charmant of een beetje intellectueel,

elegant of sportief. Of wilt U het com-
fort van een lichtgewichtbril? Komt
U eens kijken en passen 7 Wij hebben
wel 100 gezichten voor U iri huis !

OPTIEK SLINGER
Gedipt, opticien

Grote Krocht 20a - Zandvoort, telefoon 02507-14395.

Leverancier van alle ziekenfondsen.

Vrijdag koopavond.

.»9

De Scharkiil

Orole Krocht li

Tel 15'^33

/.undiDori

^'rijdaga\ond

k()opa\ond \an

7 lol 9 uur

Voor kadootjes groot of klein,

moet u hij de schatkist zijn.

HETENIGEECHTE TROÜWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
% Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4

paarden
Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale
Grote Krocht 18. Zandvoort
'Zandvoortselaan 140- Heemstede

Tel. 02507 -12600 -17588.

voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhofff,

Mütobecane, Kyoso en dhr

kinderrijwieieni Tevens

KISsleutelseivice en

rijwiehrerhuur

Grote Krocht 27, telefoon 12954

Voor u allen

een heel gelukkig 1981'.

WriBlgLJtHlI ltHJillfllBMWH

TEEKENS
Voor de binnenkort te openen

MOOISTE SLAGERIJ VAN ZANDVOORT
vragen wij:

• 3 kundige verkoopsters

• 1 vakkundige slager

• 1 leerling slager

• 2 part-time verkoopsters
voor 2 a 3 dagen per week.

Sollicitaties na telefonische afspraak
met mevrouw Baak, telefoon 02502-8047.

Goede voornemens gemaakt voor 1981?

Zeker, dat ik iedere week
mijn bloemen haal bij:

'erica' GROTE KROCHT24.
ZANDVOORT.

*^^*^"'^""""--~——-^^^^^''litBïïgifftfïmtmffimmfm

landvoort Noord tot Zandvoort Zuid Aart Veer voor groente en fruit.

Grote Krocht 23, Zandvoort, telefoon 02507-14404.

•.:

::
:::
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Bestuur openbare bibliotheek in beleidsnota

"Mmx verantwoorde taakuitvoering is

uitbreiding van collectie gewenst"
ZANDVOORT - Het beleid van de openbare bibliotheek voor de jaren I983-198S

zal niet zoveel verandering ondergaan. De reden daarvan is tweeërlei. Allereerst is

men van mening dat het tot nu toe gevoerde beleid een goed beleid is geweest, dat

zijn vruchten heeft afgeworpen en waardoor de bibliotheek ziich een vaste plaats

heeft verworven in het sociale en culturele leven van Zandvoort. Men zal dit beleid

dan ook continueren. In de tweede plaats zullen geen nieuwe aktiviteitcn

ontwikkeld worden, gezien de huidige (krappe) personeelsbezetting en de sombere
toekomstvoorspellingen.

ke werkzaamheden op korte termijn

geautomatiseerd kunnen worden. In

beginsel is het besluit genomen om in

geval er tot automatisering wordt over-

gegaan dit in nauwe samenwerking met
de Provinciale Bibliotheekcentrale

Noord-Holland te doen. Deze streeft

bij het opzetten van de geautomatiseer-

mede gebaseerd op de volgende twee
feiten. Bij de vaststelling van de nor-
men in 1976 is uitgegaan van een
gemiddeld gebruik door 20 % van de
bevolking. In Zandvoort ligt dit ge-
bruik thans op 32,5 %.
Daarbij is dan nog geen rekening ge-
houden met het gebruik door de tijde-

Het ziet er voorlopig tenminste niet

naar uit dat de centrale overheid op
korte termijn uitbreiding van de perso-

neelsformatie zal toestaan terwijl dit

toch eigenlijk dririgend noodzakelijk
zou zijn.

Personeel

In de pas verschenen beleidsnota van
1983-1985 van de openbare bibliotheek

wordt uitvoerig ingegaan op de taken
en aktiviteitcn van de bibliotheek en de
personeelsbezetting. Hieruit blijkt dat

de omvang van de personeelsformatie
in hoge mate bepalend is welke educa-
tieve en culturele aktiviteitcn opgezet
of uitgebouwd kunnen worden.
Bij de vaststellig van de huidige perso-

neelsformatie is er van uitgegaan dat

zowel de directe dienstverlening kan
worden verbeterd als wel het program
van aktiviteitcn kan worden geconti-

nueerd en uitgebouwd. De noodzake-
lijk geachte personeelsformatie is bere-

kend op basis van onderzoek dat voor
wat betreft alle onderdelen een relatie

legt met het werkgebied, de collectie en
de grootte van de bibliotheek.

Uit de gegevens blijkt dat Zandvoort
voor 145 uur werk per week personeel
te kort komt. Dit is vooral te wijten aan
de uitgebreide administratie, organisa-

tie jeugdbibliotheek werk etc.

Extra probleem

Voor Zandvoort vormt ook een extra

probleem de vervanging van het perso-

neel tijdens de vakantie. Het Rijk gaat

er vanuit dat in de goedgekeurde forr

matie van een openbare bibliotheek de
vervanging van met vakantie zijnd per-

soneel is begrepen. Bibliotheken met
een ruime personeelsformatie zullen

doorgaans zonder al te veel problemen
de dienstverlening kunnen kontinueren
tijdens de vakantieperiode. Het feit dat

de meeste bibliotheken ver beneden de
noodzakelijke personeelsformatie zit-

ten en dat de bibliotheken met een
geringe formatie slechts in uitzonderlij-

ke situaties erin zullen slagen de dienst-

verlening gedurende de vakantieperio-

de te laten doorgaan, maakt duidelijk

dat de betreffende regeling voor kleine

en middelgrote bibliotheken niet in de
praktijk van toepassing is. In Zand-
voort doet zich dan nog het specifieke

feit voor dat door het gebruik van de
bibliotheek door toeristen de uitleen

ook gedurende de zomermaanden 100

% blijft.

In vele gemeenten die geen toeristische

funktie hebben zakt de uitleen terug

naar 60 tot 70 %. Minder personeel in

de uitleen tijdens de vakantieperiode is

dan ook niet verantwoord. Het wordt

principieel onaanvaardbaar geacht om
in een periode dat veel gebruikers van

de bibliotheek vrij zijn tot sluiting over

te gaan. Zolang het Rijk haar verplich-

tingen dienaangaande niet nakomt zal

de post ,,kosten voor invallen tijdens

de vakantie" in de begroting gehand-

haafd moeten worden.

-- /-SS . V

Woensdagmiddag in de openbare bi-

bliotheek in Zandvoort. Speciaal het

jeugdwerk vraagt veel arbeidstijd

(archieffoto)

Automatisering

De krappe personeelsformatie van de
openbare bibliotheken en het toene-

mend gedifferentieerd gebruik van de
bibliotheek hebben het noodzakelijk

gemaakt dat er in de interne organisatie

voortdurend wordt gezocht naar een zo
effektief en zo doelmatig mogelijke
werkmethodes. Toetsing van nieuwe
werkmethodes vindt doorgaans plaats

aan de hand van in andere bibliotheken

opgedane ervaringen en op onderzoek
dat op landelijk en provinciaal niveau
wordt verricht.

In hoeverre er nog ruimte bestaat voor

verdere rationalisering van werkmetho-
des is in eerste instantie niet nauwkeu-
rig aan te geven. Gelet op ervaringen

elders moet echter wel worden gecon-

stateerd dat verdere ontwikkelingen in

het vlak van automatisering liggen.

Arbeidsintensieve en routinematige

handelingen kunnen door een geauto-

matiseerd systeem worden overgeno-

men, waardoor medewerkers van de

bibliotheek meer tijd kunnen geven

aan direkte dienstverlening aan de ge-

bruikers. Eveneens kan worden gesteld

dat automatisering oplossingen biedt

voor een aantal problemen die prak-

tisch onmogelijk te realiseren zijn zon-

der computerhulp. Op provinciaal ni-

veau wordt momenteel onderzocht wel-

de dienstverlening op aansluiting bij

landelijk ingevoerde systemen. Voor-

waarde voor het welslagen van een

automatiseringsprojekt is de mate
waarin op landelijk of regionaal niveau

wordt geparticipeerd aangezien dit de

uitwisselbaarheid van informatie en het

kostenniveau bepaalt. Bij het ontwik-

kelen van het beleid wordt voor de

planperiode 1983-1985 gedacht aan au-

tomatisering van: 1. uitleenadministra-

tie; 2. katalogus; 3. gebruikersadmini-

stratie.

Omvang collectie

In de vorige beleidsnota van de open-
bare bibliotheek is uitvoerig stilgestaan

bij de omvang van de collectie. Op
grond van het inwonertal, het gebruik

door tijdelijk ingezetenen van de bi-

bliotheek en het intensieve gebruik van

het materiaal is in die nota gepleit voor
een bahdenbestand van 45.000. De
gewenste omvang van het bestand is

deboërWÏÏ'

Borrelen, Bowlen,

Dineren en Dansen

lijk ingezetenen. Bovendien, en dat

kan niet nadrukkelijk genoeg gesteld

worden, gaat het hierbij om een mini-

mumnorm: m.a.w. een norm waaraan
minimaal voldaan moet worden wil

bibliotheekwerk verantwoord uitge-

voerd kunnen worden.

Indien een bestand van 32.750 bij een
gebruik van 20 % als minimumnorm
wordt gehanteerd, dan mag duidelijk

zijn dat datzelfde bestand bij een ge-

bruik door 32,5 % van de bevolking ver

onder dat minimum blijft.

Het Nederlands bilbiotheek en lektuur-

centrum heeft op basis van een percen-

tage ingeschreven gebruikers van 30 %
een gecorrigeerde minimumnorm bere-

kend. Dat lijkt in ieder geval een reëler

uitgangspunt dan het gehanteerde per-

centage van 20 % dat dateert uit 1970.

Voor Zandvoort betekent deze bijstel-

ling een verhoging van de minimum-
norm met 6.250 banden, hetgeen in-

houdt dat de bibliotheek over ten

minste 39.000 banden zou behoren te

beschikken. Ondanks de stellingname

in de vorige beleidsnota, die men on-

verkort handhaaft kan het bestuur van

de openbare bibliotheek zich wel vin-

den in het compromis in de planperiode

1983-1985, allereerst het door het

NBLC (Nederlands Bibliotheek Lek-
tuur Centrum) becijferde minimum-
streefbezit te bereiken. .,Voor de vol-

gende planperiode tot 1990 dient dan
telkens bekeken te worden of de gestel-

de norm van 45.000 banden haalbaar

zal zijn en of de verdeling naar diverse

materiaalsoorten dient te worden bijge-

steld", aldus het bestuur in haar nota.

(A dverteiuivs)

®J OGDo'

GARAGE
STRIJDER
Burg. V. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-14565.

De Krocht
ZANDVOORT Verenigingsgebouw De
Krocht zal waarschijnlijk in de toe-

komst geëxploiteerd worden door de

firma Homcx BV, dit in tegenstelling

met de oorspronkelijke gedachte van
het gemeentebestuur.

Bovendien heeft de commissie financiën

er maandagavond mee ingestemd dat de

gemeente zich garant stelt voor het

eventuele verlies tot een maximum van
tienduizend gulden.

Oorspronkelijk was het de bedoeling
dat de gemeente zelf voor de exploita-

tie van De Krocht zou zorgdragen, dit

zou de gemeente echter een bedrag van
rond de ƒ 150.000.— per jaar gaan
kosten. Daarom werd via een adverten-

tie om een exploitant gevraagd.

Ab van der Moolen (PvdA) toonde
zich bezorgd over de huurprijs van de
grote zaal die verenigingen dan in de
toekomst aan deze exploitant moeten
betalen. ,,Het moet wel redelijk blij-

ven" was hij van mening.
Stelde de exploitant Homex BV als

voorwaarde dat de gemeente zich voor
een eventueel deel van het verlies

garant zou stellen, de gemeente daar-

tegenover zal zelf de huurprijs van de
grote zaal voor verenigingen bepalen.

Voor bruiloften en partijen zal de
exploitant zelf een prijs mogen bedin-

gen.

Feestavond

ZANDVOORT- Prijswinnaars van de

Sint-Nicolaas- en Zcgelaktie worden
uitgenodigd om op vrijdagavond 16

januari 1981 naar hotel Keur in de
Zeestraat te komen. Deze avond be-

looft een gezellige avond te worden.

Aanvang 20.00 uur.

Retspad Bentveld/

Zandvoort
ZANDVOORT- Wanneer het rijk zijn

belofte nakomt, en inderdaad het

grootste deel van de aanlegkosten van

het fietspad vanaf de Blinkertweg naar

Bentveld (de oude trambaan) zal ver-

goeden, zal in de naaste toekomst dit

fietspad worden aangelegd.

Dit was het standpunt van de commis-
sieleden van financiën die werden ge-

vraagd akkoord te gaan met het voor-

stel dit fietspad te realiseren, en hier-

voor een krediet beschikbaar te stellen

van ƒ 265.000,— . De provincie heeft al

toegezegd dat zij vijf procent voor haar

rekening neemt. De commissieleden

stelden wel als eis dat van het rijk de
toezegging dat zij 85 % voor haar

rekening neemt zwart op wit binnen

moet zijn. De kosten voor de gemeente
Zandvoort zouden dan alsnog 10 % van
de totaalsom (ƒ26.500,—) bedragen.

Verdwenen folklore
Driekoningenlied uit Zandvoort
De Vlaamse schrijver F. Timmer-
mans vertelt in een van zijn boeken
over drie figuren Pitjevogel de pa-

lingvisser. Suskewiet de herder en
Schrobberbeeck de bedelaar, die

gedrieën de drie koningen verbeel-

den. Wanneer ze geen duit meer
bezaten om de waardin uit het

Zeemeerminneken te betalen togen

zij verkleed en geschminkt Vlaan-
derland in met een soort van ster en

zongen aan de deuren hun drieko-

ninge lied.

Ook in ons land heeft gebruik be-

staan met name in de vissersplaat-

'bcn. In de Volksalmanak tot het

,,Nut van het Algemeen 1869" leest

men .,en in mcenige visschersplaats

loopen nog visschers en handwerk-
lieden, wonderlijk uitgedoscht met
pluimen en mantelslangs de huizen
der meer gegoeden en doen tot

genoegen der meer gegoeden hun
ster ronddraaien onder het zingen

van een ,,oud lied". Van mijn jeugd
herinner ik mij nog goed en zekere
Hein Roosendal uit Enkhuizen, die

altijd met de ster bij ons thuis

kwam.

Eens op een Driekoningenavond in

1928, het was toen fel koud- nodig-

de vader oude Hein binnen om zich

te warmen en een glaasje te drin-

ken. In die tijd had ik de eigenaarig-

heid om wat aantekeningen te ma-
ken over folklore en toen Hein bij

ons aan tafel zat, vroeg ik hem heel

eigenwijs ,,waar haal je toch dat

lied vandaan? Dat wordt in onze
kerk nooit gezongen". De oude
man keek mij aan en zeide toen
.,Och eigenlijk is dat een heel oud
lied w;it nooit meer wordt gebruikt.

Ik heb het voor mezelf wat veran-

derd want zo ontroert het de men-
sen en brengt het wat meer op". Al
pratende vertelde hij dat in Noord
Holland aan de plaatsen langs de

Noord en de Zuiderzee overal nog
dit lied gezongen wordt, vaak met
heel andere woorden. ,,En weet je

waar het het vreemdste is? In Zand-
voort. Dat heb ik gehoord van een

oude visser Kees van Duivenvoor-
den en die haalt daar een zekere

moeder Agatha bij. Zoals hij mij

vertelt heeft levert dat wat extras

op.

Hoewel ik toen in de verste verte

niet kon vermoeden dat ik ooit

Zandvoorter zou worden, vroeg ik

nieuwsgierig of hij het lied kende.

Ja, dat wist hij wel. Of hij het dan
wilde opzeggen zodat ik het op kon
schrijven. En dat gebeurde. Met dit

lied ging de oude visser langs de
huizen van weigestelden in Bent-

veld en Overveen en haalde daar

zijn kostje op voor de winter. Het
luidde als volgt:

Het was op een driekoningenavond,

het was op een driekoningennacht

Dat onze vrouwe Agatha, zat op ons

lieve heers graf
Staat op dan moeder Agaiha, slaat

op voor den bitteren dood
dan zijn al die zonden vergeven, al

waren ze nog zoo groot

komt laten we ons kerkje betreden,

betreden en luisteren naar Gods
woord
daar zagen we liet scheepje zeilen, en

daar stond de sneeuwitte vlag

daar onze moeder Agatha. daar

Jezus de stuurman van was de zon.

de maan en de sterren, die scheeneii

zoo helder en klaar

dan wenschen wij u allen te zamen,
veel zegen in het nieuwe jaar.

De herkomst
In een oud .schrift heb ik deze
driekoningenversjes bewaard. In de
Speelwagen II biz. 17 heb ik wat van
die oude liedjes op laten nemen
maar met het Zandvoortse zat ik

wat in mijn maag. Agatha kon ik.

hoewel ik wist dat zij de patrones

was van het dorp, niet thuis brengen
in een driekoningenlied. Toen ik

hier kwam, heb ik hier navraag
gedaan maar de folklore was ver-

dwenen. L. v.d. Vtije wist wel te

vertellen dat het vroeger wel ge-

beurde maar van het lied kon hij

zich niet veel herinneren.

Bij verder onderzoek werd Agatha
in verband gebracht met het vuur.

Ze werd aangeroepen bij brand
maar de stap tot Agatha en het vuur
was gauw gezet. De driekoningen-

ster nu was vuur en zo kon er

verband worden gezocht met deze

heilicc.

Door

B. Voets

De rekening van 1854

De oplossing vond ik in een reke-

ning in de map Zandvoort op bis-

schoppelijk archief. Voor het bis-

dom werd toen een staat opgegeven
van financiën en bij de inkomsten
staat 10 januari afgedraagen door
H. Duivenvoorden voor het lied 2

gulden een 11'/: cent. Waarschijn-

lijk had hij een percentage aan de
kerk gegeven, maar de omschrijving

bevestigt de oude gewoonte en
waarschijnlijk ook de verbinding

met Agatha.

Wat Hein Roosendaal mij verteld

heeft, is dus juist gebleken. In mijn

artikelen over de folklore-heb ik dat

liedje om de vreemde expressie

nooit opgenoemd, maar nu ik toch

wel overtuigd ben dat deze versie in

Zandvoort kan hebben bestaan, leg

ik het vast in deze schets 'van een
verdwenen folklore.

Een goeii begin

Het jaar 198! heeft /.ijn intrede

gedaan. Wat ons dorp betreft, heb
ik er nog geen hoge pet van op.

Afgezien van het vele, vele vuur-

werk dat tijdens de jaarwisseling

werd afgestoken en mijns inziens

rijkelijk aan de overdadige kani

was, heeft deze uiting van een soort

massa-verdwazing gelukkig geen
ernstige gevolgen gehad. Lichame-
lijk niet en ook niet in materieel

opzicht. Maar ze hebben het wel
bruin gebakken, onze jongelui in de
direct aan oudejaarsdag vooratge-
gane dagen. Op sommige plaatsen

was het zo erg. dat vooral hel

vrouwelijk deel van onze bevolking
zich voor geen geld langs de vuur-

werk-afsteekplaatsen diiride te wa-
gen, uit angst dat ze een gillende

keukenmeid zouden ontmoeten of
zo"n venijnig rotje of een daverende
klap van een vrij zwaar geladen
bom zouden krijgen te verwerken.
Gelukkig, het is allemaal weer \oor-
bij en de winterse rust is weerge-
keerd.

Vuilnisbakken

In de eerste plaats hebben de vuil-

nisbakken langs openbare wegen en
pleinen het weer danig moeten ont-

gelden. We waren trots op die

bakken, die er nog niet zo lang

staan, maar reeds nu een doelwit

zijn voor baldadigheid. Publieke

werken is er kwistig mee omge-
sprongen en heeft ze in grote aantal-

len neergezet. Maar in de Halte-

straat is er na nieuwjaarsdag vrijwel

niet één meer te vinden. Ze zijn of
grondig gesloopt, of anders on-
bruikbaar geworden, doordat men
er vuurwerk in gooide. Op het

Raadhuisplein heeft men ze uit

voorzorg weggehaald. Daar zijn ze

nu weer geplaatst. Het is meer dan
erg, zoals men ermee is omgespron-
gen.

Lifthallen

Ergerlijk is ook het feit, dat in vele

flatgebouwen, vooral in Noord, de
hallen bij de entrees, waarin de
liftschachten zijn geplaatst prachti-

ge objecten vormden om er vuur-
werk in af te steken. Wat ik er, nog
verscheidene dagen na nieuwjaars-

dag, in aantrof, tart elke beschrij-

ving. De mensen van EMM komen
handen te kort om al die rommel
direct op te ruimen. Ik begrijp

daarom niet. dat de bewoners van
zulk een flatcomplex zelf niet geza-
menlijk eens de handen uit de
mouwen steken en de zaak grondig
uitbezemen.

Winkelruit
En ten slotte hebben in de nacht van
zondag op maandag enkele brood-
dronken jongelui de grote winkel-

ruit van slagerij Vieeburg in pulvers

getrapt. Hoe ze het voor elkaar
gekregen hebben begriip ik met,
want die ruit ligt zeker op minstens
een meter hoogte. Maar in elk

geval: enkele stukken zijn nog heel.

want de prachtige grote ruit, die

tenminste zo"n slordige tweedui-
zend gulden gaat kosten, is radikaal

versplinterd. Gelukkig heeft de po-
litie deze ..helden" weien te grij-

pen. Hopelijk zullen ze hun gerech-
te sirat met ontgaan.

Tot zover dit vandalisme in hel

achter ons liggende nieuuiaais-
weekeinde. Begrijpt u ini, dat ik

van het begin van ons nieuwe (aar

geen erg hoge pel op heb''

Nieuw informatiebiadi

Hei Cienootsehap ..(-hid /.uitl-

\oort" IS overgegaan lol hei uiiyo-

ven van een otticieel orgaan en
infoimatieblad. dal de toepasseli|ke

naam van ,,De Klink" heelt gekre-

gen. Het verschijnt elk kwarta.il,

het eerstvolgende numinei dus be-

gin april. Het is een zeer .lantrekke-

lijk blad. dat een waie schat a.in

gegevens bevat, uiteraard de meeste
de historie van Zandvoort bel rel

-

fende. Een prachtige piopiiganda
voor het aktieve Genoolschap bo-

veiulien. En mag ik dan nu leeds

vermelden dat op vii)dag ld laniMii

in ,,De Krocht" het tweede histnini

van het Genootschap /al uoulen
gevieril, omdal men op II ilecein-

hcr |l, tien jaar bestond. 1 (el daiues-

vok.ial ensemble en de ziisier\ereni-

ging ..De Wurf hebben reeds me-
dewerking toegezegd liel belootl

een daverende ,ivond Ie wnulen.
Houdt u tlie vnj? Volgende week
hoor u er meer ovei

Dominee in golven

Onder degenen, die op Mieiiw|,iars-

dag een eerste duik dn |.iar ni.iakten

in de golven op ons koude, winderi-

ge gure strand, bevond /icli ook een
dominee! We kennen dominees
over het .ilgemeen beter in 't /wiirte

pak. ofschoon dat ook al uit de
mode raakt, maar een domniee in

een zwembroek geeft je /o'n koud
gevoel. Het is de bekende radiopre-

dikant dominee J M. Boevinga. in

Zandvoort ook welbekend door zi/n

medewerking aan hel laz/fesiival

Ik vernamn. dat hij van half oktobei
jl. af alweer dagelijks, weer of geen
weer, een duik in de /ilte baren
neemt. En van zulk een dominee
heb ik nu wel een hoge pel op Dal
had ik trouwens toch al Hulde aan
deze zeer sportieve predikant.

Tafel van verdienste

Het bestuur van Socieleii ,,Duvs-

terghast". Gasihuisplein ^. /al op
zaterdag 11) januari een nieiiwj.iars-

recepiiL'^ houden van 20,30 tot 22.00

uur. De traditionele uitreiking van

de tafel van verdienste /al dan
tevens plaatsvinden, 'k Ben wel

benieuwd, wie deze eer ditmaal te

beurt zal vallen. Mannetjes en
vrouwtjes van verdienste voor
Zandvoort moet je tegenwoordig in

onze contreien met een lantaarntje

zoeken.

Zuster de Beer

met pensioen

De bekende zuster E. de Beer zal

na een jarenlange verbintenis met
het Hervormd Rusthuis , .Hulsman-
hof' waar zij als directrice optrad,

op 1 februari a.s. de pensioenge-

rechtigde leeftijd bereiken. Ter ge-

legenheid hiervan hebben het colle-

ge van diakenen en het bestuur van

het Hervormd Rusthuis het voorne-

men, haar een afscheidsreceptie aan
te bieden, die gehouden zal worden
op vrijdag 30 januari a.s. van 16.30

tot 18.30 uur in hotel Faber, Kost-

verlorenstraat 15. Hulsmanhof ver-

vulde tachtig jaren lang een sociale

funktie in de Zandvoort.se samenle-

ving, doch zal op 1 februari niet

meer voldoen aan de eisen, die

tegenwoordig aan een modern inge-

richt tehuis voor ouden van dagen
zijn gesteld. Een ingrijpend besluit,

dat in brede kring wordt betreurd,

doch waaraan niet meer valt te

tornen. Tijdens deze receptie, die

wel met weemoed vervult, zullen

ongetwijfeld vele herinneringen uit

de geschiedenis "an dit rusthuis

worden opgehaald.

Kousepael heropend

Het bekende caté-bar-rest.iurant

..De Kousepael" a,ip de 1 laltcstiaat

nr. 25 zal op vriidag ld januari

heropend worden Ter gelegenheid

hiervan zal een ..open huis" worden
gehouden van 19.00 tot 22 00 uur

om op de goede toekomsi v.in de

nieuwe gastheren Menno v,m Ge-
mert en Even Bakker te proosten

In elk geval een leuk bericht, wa.ir-

van ik gaarne melding maak.

Opoes start in '81

"k Heb jeloi l.iest evraegd w.it üerrv

ol D.iriink is Herrv. Deiiie. Dar-

(r)ink. Dark. dat's allog.iei 't zeitdc

en wel een veengrond De ouwe
Zanverters vv.iere "n invenuet volk

Zi| veibiandden de Uirt en \ci-

mengden de ,is. die /outresRin he-

v.iUe niet /eew.ieier en in /ouikeie'i

weid dil lesidii tot wu /oiil ee/o-

den. In L^l."^ heelt K.iiel \' de/e
v^irni '.an /oul/ieden verboden oni-

d.ii het werd gebruikt vooi het

heiligen v.m de niaaliiii.1 Men ken-

Je er bovenaerdse aigeiiseh.ippen

.III toe. üaerom noemde men het

wel ,.het zaed der w.ushaid" He',

gebruik ervan bracht ook sdierp/in-

nighaid welbespraekttKiii.1 u.is

goed teuge ooi- en oog.uuuloenin-

gen. wiatten en snenpoisiL 1 ^n

rijMi ml die Iijil (14')d) \eih.!.ilt

(ieen koek en kan best.ien

Geen lueM en vveet Ie kookt r

So haesi ,ils luier 't pekel

Hi| 't mael en heelt onbiooken
1 II wie den taetel duki
1 n 't /out d.ieiop vereluu
Die toont il.it hii /\\n mwv:
In ulienen dele en weeu
K..Sr.

( \li\i llCIllh-s)

nmm
Dr^GerkestraM|rd|ipan

j M

li i
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Met toestemming van
de Kamer van Koophandel

tot 15-1-81

Daarom bieden
dames- en

onze voorraden
ing aan met

10 rting
Kerkplein 3, Zand^oort, Tel. 02507-14828
geopend: zondag 13.00-17.00 uur

maandag 13.00-18.00 uur

andere dagen 9.30-18.00 uur

Uw adres voor

elast. kousen, pan-

ties, knie- en enkel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort

tel. 02507-12327

4F

MEISJE
19 jaar, wil oppassen

vrijdag- en
zaterdagavond.

Tel. 02507-18867.

na 18.00 uur.

Dr. Schaepmanstraat 1

Tel. 02507 - 1 45 80

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur,

za terdags van 8. 30 tot 1 7. 00 uur.

Ook in 1981

merk-superbenzine

SVierkbenzine 6 cent korting

S\!ormaal 4 cent korting

Diesel 2 cent korting

Ook voor ai uw schade!'

tl

STICHTIIMG

HET HUIS IN DE DUINEN
II

Huis voorouderen
Herman Heyernnansweg 1, tel. 02507-13141, Zandvoort

zoekt op korte termijn:

EÜKENHULP m/vr.

5.*'

* i/i

Dienstverband: tot 1 april 1981.

Werktijden: 8.00 uur tot 13.00 uur.

Vijfdaagse werkweek.
Om het weekend vrij.

Werkzaamheden: Maaltijdvoorbereiding.

Maaltijdproportionering

Schoon- en onderhoudswerkzaamheden.
Salaris volgens CA. O. Bejaardenhuizen.

Het kan mogelijk zijn dat per april 1981 deze tijdelijke baan omgezet
wordt in een definitief dienstverband en op fulltime basis.

Bent u geïnteresseerd, belt u dan even met de chef kok de
heer R. van Riek.

Uw sollicitatie kunt u richten aan de directie van ,,Het Huis
in de Duinen". Herman Heyermansweg 1, 2042 XM Zandvoort.

C0 ^^^^«^^^.^Ni

V Vertedenjaar heefl, oudensiram, Releejd toidal het
nieuwe kwam, maar 't nieuwe nauwelijks f-eboren, heeft

meen 'rc dag alweer verloren.

Giiido Gezelle

(IH30-IS99)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKEIMHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07
wijst U aan 'l begin van clil jaar op de vergankelijkheid

\an dit leven en hel snel verglijden van de tijd.

Controleer daarom Uu tijd mei de lijd van Waaning.
Die sielt U nooil teleur, want het is preeisie-tijd!

Komt u eens kijken in onze showroom, 't is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

Wijziging spreekuur

M.i.v. 1 januari 1981 worden de spreekuren weer
gehouden: dagelijks van 14.00-15.00 uur.

Maandag-, woensdag- en vrijdagavond van
19.00-20.00 uur.

Verder volgens afspraak.

Dierenarts

A.C. Dekker-Lukkassen
Telefoon 02507 -15847.

Gas- en oliehaarden - qasfornuizen

Dcskuridig advies

Voor al uw
SAMlAiRI. INKK HII.N(.I.N

WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toon.'.ici)

Schelpenplein -Tel. 15068/,13612/ 12518

, voor straks.

soliaatseii siiipeii

Jonge Goudse kaas 7 oc
heel kilo voor * »%J^%M

250 gram fc" iw

Brie van de Mat n ca
200 gram iLmu%3\M

\.\-fi4tS'J:.z>tk. .rf"^.. Tot ziens bij de

KAASHOEK
Haltestraat 38 - Tel. 1 50 00

Haltestraat 18 - Zandvoort

Tel. 02507-1 44 99

Muziek voor uw party's?

TRIO

voor het betere genre

Telefoon 02507-13014

Vooral uw

TIMMER-, METSEL-, TEGEL-,
STUC-, DAK- en BETONWERK

belt men

Scherpe prijzen

metSjaar schriftelijke garantie.

20 tot 30% kortJEig

op aS uw binnenwerk.

specialiteit:

OPEN HAARDEN en
OUDHOLLANDSE SCHOUWEN

Tel 023 - 32 45 98

Timmer-, Metsel-, Voegbedrijf

Chr. Koper
voor u renovatie, open keuken,

open haard, kozijnen, ramen, deuren en

verbouwingen.

De Wittstraat 5, 2042 AM Zandvoort.
telefoon 02507 -16987

Atelier Valk

glazenier voor:

glas in lood-ramen

Gebrandschilderd
glas, gegraveerd

glas.

Cornelis Slegerstr. 2
Telefoon 02507- 16094

TE JCOOP
De laatste

d u b b e I e

letterkasten

met inhoud onder

en bovenkast

öus komp\eQ.t

f 150.00
Per stuk o.enbov.

konr» eens kijken

ZATERDAQ gcsloter»

COURA.MT- EN
HANDELSP RUKKER IJ

F. M. VAN DEURSEN
SCHOOLSTRAAT 2

TELEF. O 2507-12 50 7

b.g.q. 0.2507-1 SS 2 7

bedrijfspand
CENTRUM

ZANDVOORT
SCHOOLSTRAAT
Zeer geschikt m. \J\s

enz. enz. enz. enz.

LET OP!F!
Nieuw perzisch tapijt te koop

heel fijn handgeknoopt, 320 x 200 cm.
Vraagprijs/ 3650.-

Telefoon 02507 - 12051, na 18.00 uur 020-

934462, vragen naar de heer lbo.

Gevraagd:

HULP IN DE

HUISHOUDING
voor één ochtend

per week.
Mevrouw Elzema
Frans Zwaanstr. 34

Zandvoort.

Tel. 02507-13400

Drogisterij

MOERENBURG
voor Dr. Vogel,

homeopathie.

Haltestraat 8, Zandvoort,

tel. 02507-16123.

Wie kan jongen van
1 1 jaar

BIJLES
geven

(Nederlands).

Tel. 02507-15146.

cp f^jtMuartf^Sf openM' wijons :

EET-EN
DJZ1N/CHUI5

't Qaimjfje

"

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. v.d. BOS
BilderdijkstraatS

Tel. 13796

DE KOPEREN KETEL
Haltestraat 69 - Zandvoort

BOETIEK VOOR 2e HANDS
DAMES- EN HERENKLEDING

Inbrengdagen maandag en dinsdag
van 13.00 tot 17.00 uur. .

Voor verkoop alle dagen geopend
van 13.00 tot 17.00 uur.

j^
1981 begint goed.

B.H/S

Warner v.a..

Hüll.

Vassesette

14.95

14.95

Patriciav.a... 14.95

Escorav.a .... 14.95

Dewév.3 14.95

Bolero va... 17.50

HalstoHva... 24.95

Aubade va .. 24.95

Jj^

Slipjes

5.95

5.95

6.50

Bleylev.a...

Dewév.a. ...

Escora va. .

.

Holl.

Vassette
va 9.95

Patriciav.a. ... 9.95

Bolero va 9.95

Aubade va... 10.50

Warner va... 12.95

3stuks 10.00

Jj^
Corselets

Warner, Patricia

speciale aanbieding v.a.

49.95

Oa gpruiminB be^m 15-1-'8T.

10 t/m 50%
korting

^
BODY FASHION
INTERNATIONAL

galerij kerkstraat 22

zandvoort

tel. 02507 - 14985

Begin 1981

met bloemen van

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Halli'striuil 65 - Ziin<hiiiirl

lekloon (12507 - I 2(1 f.O

P. S. Ecu keur ivii

liUitiicii en bloemen

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen ^^De Vijverhut"
Vondellaan 46 -Zandvoort -Tel. I 25 38

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Te koop aangebo-
den een in goede
staat zijnde

KOELKAST
(Ruton 2 sterren),

122x50.^150.-.
Tel. 02507 - 12440.
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ZANDVOORT - Een terugblik op het JaaSTÖVCS'SicIlt
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J sportseizoen 1980 zou moeten betekc-
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j nen, dat vaii elke sport een toto ge-

plaatst wordt of een stukje tekst wordt
opgenomen. De beschikbare ruimte is

echter hiervoor niet groot genoeg en

een volledig overzicht, zonder iemand
te vergeten wordt het dan ook niet.

Belangrijk is dat Zandvoort toch wel

aan de weg timmert met zijn enige

duizenden sportbeoefenaren, onderge-
bracht m enige tientallen verenigingen,

die zowel recreatief of prestatie gericht

bezig zijn.

Een greep uit twaalf maanden sportak-

tiviteiten laat zien dat er kampioenen
waren te feliciteren bij de badminton-
ners van BC Lotus en de basketbal

heren van Lions, terwijl de drie voet-

balverenigingen zich in hun afdelingen

wisten te handhaven.
Door een versterkte promotie bewerk-
stelligde bijna alle zaalvoetbalvereni-

gingen een hogere klasse. Enorm veel

belangstelling trok het groots opgezette

zaalvoetvaltocrnooi georganiseerd

door Zandvoortmceuwcn in de Pelli-

kaanhal. waarbij Fotolitho Drommel
de sterkste was.

Het circuit stond eveneens weer volop

in de belangstelling met o.a. motorra-
ces. Old timers, zuinigheidswedstrij-

dcn. achteruit rijden en natuurlijk de
Grand Prix met daarin plaatsgenoot

Jan Lammers, die zich helaas niet voor
de wedstrijd wist te klasseren. Het
circuit was tevens finishplaats voor een
etappe van de ronde van Nederland.
Ondanks verwoede pogingen van Gcr-

ric Kneteman moest hij de Belg Del-

croix voor laten gaan. Op wielrcnge-

bicd leverde bij de amateurs Wim
Koene enige bijzondere vei richtingen

met als geweldige uitschieter een over-

winning in de ronde van Kamerik.
In de straten van Zandvoort werd ook
op diverse fronten strijd geleverd om
de nodige ereprijzen. Groot succes

werd de week van het paard en de
Zandvoortse estafette, terwijl de ludie-

ke solex-race de duizenden toeschou-

wers veel kijkplezier bood. Verder
waren er honderden deelnemers aan Twee sporthallen, terwijl er vcrge\oi

\olleybal. noem maar op. allen brach-

ten /ij op hun eigen manier de naLim

van Zandvoort naar builen. Bi) al deze

sporten, dient men wel te bedenken dat

het niet alleen de sporters zi|ii die

genoemd moeten worden. Om du alles

mogelijk te maken moet men beschik-

ken over mensen achter de schermen,

die hun \ri|e ti|d voor hun \ereniging

opofferen. De bestuurders, trainers en

coaches dienen zeker voor hun in/ct

niet vergeten te worden.

Wat betrett de sportaccommodaties

staat Zandvoort er zeker niet slecht op.

vierdaagscn. Vier avonden verrichtte

men topprestatie in het zwembad de

Duinpan de toertochten rond en in de

omgeveing van Zandvoort, georgani-

seerd door rijwielvereniging Olympia,

waren eveneens de moeite waard. De
jaarlijks terugkerende strandloop staat

ook in een steeds groter wordende
belangstelling.

En om maar verder te gaan met strand.

De watersporters kwamen ook aan hun
trekken. Ondanks het grillige Neder-

landse klimaat werden vele zeil- en

surfwedstrijden gehouden met als

hoogtepunt de Europese kampioen-
schappen Prindle. De drie surfers die

de overtocht naar Engeland waagden
slaagden helaas niet, maar misschien

levert een nieuwe poging komend jaar

meer succes op.

Er zijn misschien nog wel enige presta-

ties ten noemen: hockey, handbal,

tennis, zwemmen, gymnastiek, judo.

derde plannen zijn voor een derde hal.

Zandvooitmeeuwen onderzoekt de

mogeli|kheden om tot bouw van een

eigen sporthal te komen. In het binnen-

circuit verrezen twee schitterende

bouwwerken met daaraan handbal- en

voetbalvelden. Eerst was het ZVM-
handbal die zi|n poorten opende met

een prachtig clubhuis en later was het

de beurt a.in Zandvoort"75 om hun

eigen clubhuis in ie wi|den. Twee
prachtige velden met een prima ver-

lichting kompleteren dit sportkomplex.

U ziet het op vele fronten is er in

Zandvoort sport bedreven. De een

meer en de ander minder succesvol,

maar er kan gesteld worden, dal het

laar 1981) toch wel een goed sportjaar

geweest is. Voor het komende jaar

l9til wenst het Zandvoorts Nieuwsblad

alle sporters, bestuursleden en suppor-

ters en sportief en zeer succes\ol [aar

toe.
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1 Kampioenen bij BC Lotus
2 Zandvoort'75 op eigen velden
3. Veel belangstelling Europese
Prindle kampioenschappen
4.Etappe-finish ronden van Neder-
land op het circuit

5.Olaf motorraces
6. Old timers voor de start

7. Spanning tijdens ZVM-zaalvoet- aan het net.

baltoernooi
8. Mislukte overtocht-naar Engeland
op de surfplank
9. Dr. Max Euwe bij jubilerende
schaakvereniging Zandvoort
10. In de rij bij opening clubhuis
ZVM-handbal
11. Sporting OSS volleybal dames

^"(fiii. \
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KILO
das goedkoop!

CITROEN AFWAS

lITER-flacon
(ruikt zo lekker f itis!)

y V*.
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iv
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JUSD'ORANGE

Of APPELSAP
(niet goed, direkt uw geld terug!)

HOTEL KOFFIE
sneHiIler-

maling

pak 250 gram

ROYCQSAOZEN

KERRIEofSATE
kant en klaar, heerlijk van smaak let op de lage prijs!

^lU -j Ju
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ALU BETROKKBNOI GOOI "GEBH COMMENTAAR

Plannen van gemee

Honderd flats op Sta

tr

ZANDVOORT - Momenteel vindt

er een intensief overleg plaats tussen

het gemeentebestuur en een aantal

particulieren om eventueel te kun-
nen komen tot een vorm van sociale

woningbouw op het Stationsplein,

namelijk de bouw van honderd
wooneenheden. Aan deze plannen
kleven veel bezwaren, en veel toe-

stemmingen zijn nodig voordat de
eerste spade in de grond zal gaan.

Toch valt dit initiatief toe te jui-

chen.

Historie

Enkele jaren geleden bestonden er

plannen om op het Stationsplein op de
plaats van het huidige „La Mer" een

appartementengebouw neer te zetten,

een appartementengebouw waartegen

de naaste buurman destijds hevig pro-

testeerde, omdat hij grote raoeilijkhe-

Informatic leerde echter dat degene dic

in 1978 als eigenares werd genoemd,
mevrouw Pronk, heeft afgezien van de
bouw van luxe appartementen.

,,Die tijd IS er met meer naar. Wij zijn

nog steeds bezig, maar van de oor-

spronkelijke gedachte, er vier/ vijf ka-

mer-flats/appartementen te bouwen
zijn wi] afgestapt. Wij denken nu aan
zo'n twee- tot vierentwintig flatjes,

maar ook dié mogen niet te duur
worden. Reden waarom de architekt

weer een andere opzet heeft gemaakt,
nu met één liftschacht. Onder het

gebouw zouden zo'n twee tot vieren-

twintig garages gebouwd moeten wor-
den, daar staat het gemeentebestuur
op", aldus mevrouw Pronk, die zegt

dat de plannen nog slechts in ontwikke-
ling zijn, en er nog heel wat water naar

de zee zal stcomen voor de plannen
,,rond" zijn.

Eigenaars

Op de vraag of mevrouw denkt aan

van mevrouw Pronk, ook in het vee!

grotere project dat het gemeentebe-
stuur voor ogen staat, is gekend ,,Jci,

ik weet van dic plannen, maar ik ben
slechts een klem schakelt ie Ik kan en

mag verder niets zeggen als alles met
doorgaat heb je mensen bhj gemaakt
met een dode mus" geeft hij als zijn

mening

Honderd flats

Daar gdat het nu juist om, om de véél

méér woningen die het gemeentebe-
stuur voor ogen staan. Namelijk hon-

derd flats in totaal, te realiseren op het

Stationsplein.

Informatie leert dat hienn zijn gekend
de stedebouwkundige van de gemeen-
te, Hezik Partners & Co, en de zaak-

waarnemer van de eigenaar van de
grond, makelaar Cense
Kadastraal staat de grond namelijk

bekend als de nrs 5701. 5700, 4843,

r;n

4771»
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Plattegrond van het Stationsplein.

Duidelijk te zien hierop de percelen grond waarop men in de toekomst denkt honderd wooneenheden te realiseren

den voorzag wanneer het oude gebouw
tegen de vlakte zou gaan.

Intussen zijn er ruim tweeëneenhalf

jaar verlopen, maar van een nieuw

appartementengebouw valt nog weinig

te bespeuren. Integendeel, het Sta-

tionsplein maakt een desolatere indruk

dan ooit tevoren.

sociale woningbouw, wordt met klem
afwijzend geantwoord. Wèl wordt
overwogen of in de premiekoopsector
gebouwd kan worden, maar zelfs dat is

nog niet zeker.

De architekt van dit project reageert

bijzonder verschrikt wanneer hem ge-

vraagd wordt of hij, behalve het project

4844 en 4841. Het vroegere ,,La Mer"
is kadastraal bekend onder nr 4844.

Hoewel mevrouw Pronk als eigenares

wordt aangemerkt, is de grond volgens

het kadaster eigendom van de heer T
Koper en familie Zo ook de percelen

4843 en 5700. Nr 4841 is van de heer

Stokman, en nr 5701 van de heer

Jongsma

'Niets bekend'

De heer Jongsma is naar zijn zeggen,

mets bekend van bouwplannen Wel.

maar dat is algemeen bekend, zal de

dagmarkt vanaf het Stationsplein ver-

huizen naar de voormalige garage van

de heer Jongsma aan de Oranjestraat

Dit zal per 1 maart geoeuren. De heer

Jongsma ,,denkt" ?ilecn aan een show-
room op het Stationsplein, en wellicht

dat het technische gedeelte van zijn

bedrijf verhuist naar de Curiestraat,

maar mets is zeker ,,Alles is nog in een

bespreekbaar stadium, maar van hui-

zenbouw weet ik nietb" aldus Jongsma.
„Ik hoor daar erg van op, ik zou ook
niet weten of dat kan met bestem-

mingsplannen en zo Dat ik dan ter

compensatie een shov^room zou mogen
bouwen op de hoek Burgemeester En-

gelbertstraat/ Zeestraat''^ Niets van be-

kend, trouwens ik woon er ook nog,

waar moet ik dan naar toe?" is de zéér

verbaasde reactie

Minder verbaasd

Duidelijk minder verbaasd is de reactie

van de kleinzoon van de heer Teunis

Koper De heer Koper zelf hgt in een

ziekenhuis, maar de kleinzoon zegt te

horen bij de in het kadaster genoemde
familie ,,Ik zeg niks, u gaat maar naar

de heer Cense als u wat weten wil" is

zijn commentaar De heer Cense is wél

verbaasd, zéér verbaasd zelfs en snel

i met het mtwoord ,,Geen commen-
taar". ..Uiteraard :i-n er wel plannen,

overal worden plannen gemaakt, maar
dat wil niet zeggen dat zij voor publica-

tie geschikt zijn. Er kunnen te veel

belangen bij geschaad worden, wan-
neer hiervan iets uit zou lekken in de

pers" De tekening van het plan. waar-

van slechts twee exemplaren bestaan,

wordt dan ook met ter inzage verstrekt

,,Geen denken aan, de zaak is veel te

prematuur, er staat te veel op het

spel". Wat er nu precies op het spel

staat dat met openbaar gemaakt kan of

mag worden, kan verder niet worden
uitgelegd

Besloten vergadering

De eerste reactie van burgemeester

Zuster De Beer tijdens de overhandiging van de „Tafel van

Verdienste 1981" in Sociëteit Duysterghast Foto Rob Langereis

Machielsen kwam overeen met die van

de heer Cense Ook hij was van mening
dat cén en ander nog met geschikt was
voor pubiikatic. omdat de raadsleden

nog niet op de hoogte waren gesteld

van de plannen De laatste reactie van

de heer MachicKen was , Geen com-
mentaar Ik heb u al gezegd dal op 2r'

januari aanstaande de raad in besloten

vergadering bijeenkomt De plaatskcu-

ze van het politiebureau staat dan op de
agenda De raad /al dan ook uitgebrei-

de informatie verstrekt worden over de
overige plannen die de gemeente heeft.

Ik kan 14 d't>-. nu niets mededelen".

ZAiSDVOORT - Hel was zuster De
Beer, die laterdagavond in Sociëteit

Duysterghast de elfde „Tafel van Ver-

dienste" uit handen van carnavalsprins

Ludo de XIV ontving.

Deze onderscheiding die sinds 1970

y.iar//;As wordf uitgereikt aan personen
ot mstelhngen die zich bijzonder ver-

dicnstchjk hebben gemadkl voor de
gemeente, was ditmaal dus voor de
directrice van de Hulsmjnhof. die per 1

februari aanstaande mit pensioen zal

gaan
Zuster De Beer werd dus mm afmeer
uitgeroepen tot ,. Vrouw van het Jaar"
van de badplaats, en was volkomen
beduusd en lerrast door deze onver-

wachte onderscheiding. „Wij hebben
bewust voor zuster De Beer gekozen,
om met haar. alle mensen die zich

geroepen voelen hun leven m dienst te

i,tellen van hen die verzorging behoe-
ven, eens in het zonnetje te zetten

Want het is een bijzonder zwaar be-

roep, dat alleen gedaan kan worden
wanneer ook de liefde voor het vak

aanwezig is. en dat is bij zuster De Beei
zeker het geval", aldus Duysterghasi-

praeses Tonny Kaldewaaij, die de di-

rectrice de bij de tafel behorende che-

que overhandigde.

Gé Loogman had ook dit jaar weer met
eindeloos geduld zo'n kleine tweedui

zend steentjes tot een fraai mozaïek
verwerkt. Centraal op de tafel van

zuster De Beer staat de rode roos dei

mensenliefde.

Meer over het leven en werken van de
directrice van de „Hulsmanhof vmd
u op pagina 3, waarin zij vertelt hoi
verrast ZIJ was zaterdagavond 10janua-
n !»fil

ZANDVOORT - Doortrekking van de

Herman Heijermansweg is voor bewo-

Langs de Vloedlijr)

Wie de eieren hebben wil, moet het

kakelen van de hennen Ieren.

H.L. Spieghel

(1549-1612)

'Ghassie'

Pnns Ludo XIV reikte m Sociëteit

Duysterghast zaterdagavond niet al-

leen de Tafel van Verdienste uit aan
zuster De Beer, bij had ook voor de
aanwezige burgemeester van Zand-
voort nog een kleine verrassing in

petto.

De heer Machielsen ontving name-
lijk de bijzondere versierselen be-

horend bij het erelidmaatschap van

de carnavalsvereniging, de pas ont-

worpen ketting met mascotte van

Duysterghast ,,Ghassie"

Een fraaie geitekop met horens

waartussen zelfs nog het symbool
van het I-apn'(-genootschap een
plaatsje heeft gekregen.

De heer Machielsen toonde zich

aangenaam verrast, en zei dat bij

wellicht m de toekomst nog wel een
gelegenheid zou krijgen deze onder-
scheiding te dragen.

ZANDVOORT - Maandagavond 5 ja-

nuari werd een taxichauffeur geroepen
naar een café op het Kerkplein Toen
de man zich m het etablissement meld-
de om zijn passagier op te halen en zijn

wagen met lopende motor buiten liet,

hoorde hij de taxi wegrijden richting

Kerkstraat. De politie stelde een on-

derzoek in en vond de taxi onbeheerd
op de Boulevard Paulus Loot.

Nieuwe korpsleden

bij politie

ZANDVOORT - Vorige week dinsdag

installeerde waarnemend korpschef

Blokland een Haarlemmer en een Lei-

denaar als nieuwe korpsleden van de
gemeentepolitie

De twee waren in januari vorig jaar als

aspirant bij de Zandvoortse gemeente-

politie gekomen. Zij volgden een oplei-

ding op de politie-opleidingsschool

Noord-Holland in Amsterdam. In de-

cember waren beiden geslaagd voor het

politiediploma, zodat zij per 1 januari

1981 tot agent bevorderd werden. Dit

geschiedde gedurende een korte plech-

tigheid op het raadhuis door burge-

meester Machielsen.

Besloten

vergadering

ZANDVOORT - Dinsdag 20 januari

aanstaande komt de raad van Zand-
voort in besloten vergadering bijeen.

Na deze vergadering wordt verwacht

dat er eindelijk een definitieve plaats-

keuze IS bepaald van het politiebureau.

De plaats waar vroeger Sterre der Zee
Stond ligt nog braak na de sloop van het

pand. Het pand waar de afdeling Socia-

le Dienst van de Gemeente is gehuis-

vest, is bijna leeg, omdat de verhuizing

naar de nieuwbouw van het raadhuis

bijna IS voltooid. Hoewel wel een

krediet voor de sloop van dit pand
beschikbaar is, zal het college de raad

van een eventuele sloop van dit nog
zeer goede gebouw tijdig op de hoogte

stellen, zo werd het afgelopen jaar

besloten.

Randstad Publicaties

Dorpsstraat 8,.Aalsmeer,
telafoon

02977-2841
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Tweemaalea
ZANDVOORT - Twee maal een uitveikoclu huis in \'crciiiguigsgcbou\i .,De Kiodu ', dat iui\ de huldii^iii^ \un de

sportkampiocnen 19S0
Maar liejst 312 sportlieden kwamen dit jaar in aaiimeiking voor een \aantjc in de Zandt oor isc kleuren

Waren op donderdagavond de individuele sportlieden aan de licurt, windsurfers, tennissers, wielrcnncis, judoka s cu cil

vrijdagavond waren de teams uiigenodigd

Beide avonden werden de sportlieden toegesproken door de wethouder san spouzaki.n, Jan lerims Dtzc henudiukte

onder meer dat de iporlbeoejeiung niet alleen afhing i an de sportmannen- en i KUiwen zclj. maar dal de rcsutlaicn ook te

danken zijn aan de iportimlrucieurs. In \ ele gevallen de vrijn dligers {sters) die zo\ eel tijd o\ er lu bhcn \ oor
,

,

hwi ' sport

Bovendien was de wethouder van mening dat de subsidies exentiieel liogei kunnen h orden en dat naui iiioi;elijk de
sporiauoniniodaties uitgebieid dienen te worden
Na deze toespraak werden de sportkampiocnen één loor een op liet podium geroepen door spoitraadslui Jaap Meihoist

Deze legde, heel amusant, in iedere sport een seibmding tussen de ,,grote" kampioenen fOkker, CiLesuik) en de picsiaiies

van de Zandvoortse kampioenen.
De eerste avond werd na de pauze een spannende ski-jdm vertoond, terwijl de tweede avond werd besloten door Leo Hom,
die een boeiende vooi dracht hield over liet leiding geven op het veld

foto Rob Langereis

ners Nieuw Noord geen haalbare kaart.

Men vreest dat de wijk die momenteel
toch al geïsoleerd ligt ten op/ichte van
het dorp, nog verder geïsoleerd /al

v»orden v*anneer de nieuv^e verbin-

dingsweg (zoals die in het structuurplan

staal aangegeven) wordt gerealiseerd.

Volgens de plannen zou deze v\ eg langs

de rand van de wi|k komen te liggen,

waardoor hij volgens de bewoners een
grote barrière zou vormen om het

centrum te bereiken

Bovendien verwacht men dat een ge-

vaariijksc situatie /al ontstaan in de
Linnaeu^straat omdat een groter ver-

.

keersaanbod in deze straat automatisch

het gevolg /al zijn

Du kwam naar voren tijdens de discus-

sie die ont''tond op de avond Nreuw
Noord waarbij het structuurplan ten

tweede m.ile ter discussie stond Bewo-
ners hadden een provisorisch enquêtc-
tornuilicr rondgestuurd, en tot grole

verrassing vviis de rcnspons hierop gro-

101 dan men aanvankelijk had ver-

wacht

Mocht men hot niet eens /ijn mci de
ainlogvando Herman Ilcijcimanswo^

zoals die momonteel wordt vooiijostcld

in het strucluurplan, de bewoners zelf

haddon slechts vage ideeën hoe men
dan op een verantwooulc uij/e de wijk

kan ontsluiten en toch de nodige vti-

kocrsveiligheid kan behouden

Openbaar vervoer

Ook hel openbaar vervvicr vormt voor
de/e wijk een problecni Moniciitocl

iijdl de laatste bus van li]iiM) s avonds
om een uur of cll Veel te sioeg is de
mening van de bowoncis De voorge-

sielde dooitrckkiMü in hot plan s.m lijn

SO werd mol instommint; begroet, doch
als dit ten koste zou moeten ca.in vaii

e \ii\uuniii s;

ne3BEiiSiSBiaesE!ciBiaBEiB3iii!a

Zie voor uitverkoop

advertentie elders

in dit blad.

Pasteurstraat 10,

Tel. 02507-16533

Winkelcentrum
Nieuw Noord

Gezellig winkeltn zonder
pjrkeerprob/cmcn

BB

buslijn 81, dan zagen de aanweziger

liever een combinatie van beide buslij

nen, omdat toch ook veel Jeugd ui

Zaandam Noord in Haarlem Noorc
naar school gaat en lijn 81 in dezi

behoefte voorziet Voor passagiers du
naar Haarlem-Centrum en Amsterdan
willen, (ook een groot aanbod) zou dai

lijn 80 doorgetrokken kunnen worden
Bijvoorbeeld door beide lijnen naa
Nieuw Noord te laten rijden, doch di

tijden te laten verspringen.

Voorzitter

Do/c vergadering van de buuftbewo
ners werd bijgewoond door de herei

Heemskerk (afdeling Ruimtelijke Oi
doning van de gemeente) en De Boi
van het Opbouw Orgaan Noord Ho
land. die de bewoners behulpzaai

waren en de vergadering mm of mee
begeleidden

Halverwege echter, besloot de heer D
Boer de voorzittingshamer te overhai

digen en mevrouw Rie Ewolt. die zic

ook al verdienstelijk had gemaakt mi
enkele anderen, bij het samcnstellc

van het enquêteformulier. Volgens d

hoer De Boer kan zij deze taak gemak
kolijk overnemen

Circuit

Üp deze bijeenkomst .,cen volle bak i

"t Stekkie" volgens een der organisati

ion. kwam ook nog woningbouw te

sprake

Do bewoners van Nieuw Noord wille

/oker niet beslissen of de sportveldo

uit het oude Noord moeten wijken voi

woningbouw Wel was men van mcmi
dat het circuit beter gehandhaafd k.

blijven wanneer er op het cirruitterre.

mot gebouwd mag worden. ..Wanncc
ze daai als rekreatievc trekker cc

bungalowpark gaan bouwen, hoeft hi

voor ons zeker met" was men unanici

van oordeel ,,Laat dan het circii

maar blijven" Overigens zag men h

lemaal geen voordeel in een alternalii

ve bestenuning van het circuit, welk
de/e dan ook moge zijn.

Wijkraad

Het werd duidelijk dat in Nieuw Noor
behoefte bestaat aan een vrükraad, dit

zoals hier, coördinerend zou kunne
opereren.

. !

, 1 .<
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uitvaartverzorging

kennemerland bv
Dag en nacht
bereikbaar
Keesomstraat61,
telefoon 1 53 51

geeft geweldige korting op:

SLECHTS 2 WEKEN
UITVERKOOP

alles één prijs

BROEKEN TRUIEN
JURKJES JURKJES
JACKS EIMZ. 25;
T-SHIRTS 10.-

'T KINDERWINKELTJE

Buureweg 1-3, Zandvoort, telefoon 16580

Wij zijn geopend van 15 januari t/m 1 februari.

Wo./do./vr./za. van 12.00 tot 17.00 uur — Zondag 13.00 tot 77.00 uur.

HONDENKAPSALON

Renee
voor vakkundig

knippen, scheren,

trimmen, wassen,
oor- en

voetbehandeling

Van Ostadestraat26,
telefoon 1S626

KORTING

« Alle cross your

HeartBH's

^ iiet te geloven

panties

^ ^iet te geloven

panty corsefets .

.

(met of zonder rits).

F'

Timmer-, H/letsel-, Voegbedrijf

Chr. SCoper
voor u renovatie, open keuken,

open haard, koz^nen, ramen, deuren en

verbouwingea

De Wittstraat 5, 2042AM Zandvoort,
telefoon (0507-16987

GÖ
Wal waar is bij lamplichl. is mei allijd waar in de

zonneschijn.

J.Jouberi (1754-1824).

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

levcri U slechts die uurwerken die altijd waar zijn, omdat
ze zowel bij lamplicht als bij zonneschijn precies de juiste

tijd aangeven. Onder alle omstandigheden kunt U er op
rekenen!

Komi u eens kijken in onze showroom, 't is een belevenis'

Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

Pedicure praktijk

mevr. Jonkman-Rol

Beh. ook voor ver-

zorgings/bejaarden-

tehuizen. Beh. op af-

spraak. Praktijk in

Bouwes Palace.

Telefoon 02507-13871

Uw adres voor

elast. kousen, pan-

ties, knie- en enkel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort

tel. 02507-12327

Krijgt u gasten?
Geon bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, tafels, stoelen,

glasvKerk, porselein enz.

voor elke gelegenheidi

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,

TELEFOON 12164
of 13713.

Privé na 18.00 uur 16658.

AANNEMINGSBEDRIJF

J. DEUTEKOM
Paradijsweg 11a - Zandvoort

Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04

Dealer van: • Nieuwbouw
• Dakkapellen

• Openhaarden

• Keukens

• Badkamers

international enz., enz., enz.

Vraag gratis offerte.

jAkROSEf^ KEUKEN

•? PORQUE
Kerkstraat 18

Zandvoort
Tel. 02507-12728

7
ZANDVOORT IS BEST

GEZELLIG!
Wist u dat in Porque

iedere donderdagavond
erg gezellige Franse avonden

gehouden wordt?

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen

met de daarbij behorende Franse kaas, die u

wordt aangeboden door het huis.

HARTELIJK WELKOM

Winkelcentrum IMw. Noord

Pasteurstraat 10, telefoon 16533.

Zandvoort.

U ueru van iidiic wcip.'-'iii kj\j

vrijdag 16 januari 1981
van 19.00 - 22.00 uur

om op onze goede toekomst te proosten...

bij de heropening van

CAFÉ - BAR - RESTAURANT

DE KOUSENPAEL
Haltestraat 25 - Zandvoort - Telef . 02507 - 12567

ft

Muzikale omlijsting

Trio „The Whiskerstt

en een gastoptreden van

TEKEN EN KUNST
SaHILOERS MATERIAAL,

bl

ICREA TIEF-fPVr^'
BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT

tel. 17367

UNIEK AANBOD

Rullen voor woning in

Zandvoort: Amsterdam,
Vondelparkbuurt, dub-
bel woonhuis. Bevat.:

begane g^ond huis-

kamer 45 m' met open
haard en parket, open
keuken, toilet en tuin

op het zuiden. Ie etage:

3 slaapkamers, bad-

kamer en toilet. Lage
huur. Brieven onder no.

1953 bur. van dit blad.

Aileenstaande jonge

werkende vrouw vraagt

etage
te iiuur

Tot 700,-

Telefoon 02507-13387

ZANDVOORT

Te koop in centrum

maisonette

met eigen cv-installatie.

luxe keuken, woonkamer,
badkamer en 2 slaap-

kamers, schuur.

Inlicfilingen

Makelaar o.g.

H. W. Coster
telefoon 02507-15531

AUTOBEDRIJF

Zandvoort bv
I

Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur,

zaterdags van 8.30 tot 17.00 uur.

ZONDAGS GESLOTEN
I

uw ADRES VOOR:

MAZDA
Ook vooruw

SCHADES

Fa. Gansner & Co.

Gas- en oliehaarden - gasfornuizen

Deskundig advies.

Vooral uw
SANITAIRK INRICHTINGKN

WASTAFELS enz.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal

Schelpenplein -Tel. 15068/13612/12518
.

DE KOPEREN KETEL
Haltestraat 69 - Zandvoort

BOEHEK VOOR Ze HANDS
DAMES- EN HERENKLEDING

Inbrengdagen maandag en dinsdag
van 13.00 tot 17.00 uur.

l^oor verkoop alle dagen geopend
van 13.00 tot 17.00 uur.

Met officiële toestemmii

van de Overheid 1

£édworigeii,^^_
iiitVérlcoaii/^^

'\:Ü'::--^

Imémmts Housing Service

Zeestraat 30 — Zandvoort

Huur, verhuur en beheer van woningen,
appartementen en vakantieverblijven.

vraagt:

flats voor aanstaand

zomeirseizoen.

De verhuurders worden geen kosten in

rekening gebracht.

Zandvoorts Housing Service

selecteert de huurders.

Inlichtingen:

Dagelijks van 9.30-12.00 uur.

Telefoon 02507-14969.

?.4*:»a

"i m

WüMPY
'

'-
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1^ dai!è|ösm0de
tp-êtotale?

door m 'm 1 ^^ftHhnl

ru Imfegebrek~^c|£"

Drogisterij

MOERENBURG
voor Dr. Vogel,

homeopathie.

Hattestraat 8, iüandvoort,

16102507-16123.

Gevraagd jong rneisie

ca. 16 jajr of ouder als

zondagochtend -

ilTOERKOOP
onze gehele wintercollectie w.o. vele bekende merkartikelen,

slechts zolang de voorraad strekt. Alles gaat nu weg voor

ÜLVË PRIJZEN

!

Ook de grote maten kunnen profiteren van deze unieke uitverkoop!

HAAST üü!

WUMPY
damesiünode

en op atspraak.

Annomarie Ostor en
Jan Vis. Brederode-
straat 166. Zandvoort.
telefoon 023-13377

kerkstraat 4, Zandvoort

Luxe. uiterst comlortabele hoekkombmatie met verstelbare hoofdsteunen
uitgevoerd in 1ste klas rundieder of wildleder, in de kleuren colleebruin,

tabac en copper. (ook leverbaar als bankstel) Normaal 6450,— Nu 4890,—

Moderne echt lederen zilelementen uitgevoerd in wildleder tabac,

naturel ol copper. Normaal 995.- per element Nu' 695,-

Enkele 3-zits banken in luxe rundieder, kleur cofleebruin normaal 2195,— Nu 1295,—

Echl wildlederen 3-zits bankstel mei losse kussens normaal 3785,- Nu 2495,-

Vlotte hoekkombmatie best. uit een 3-zits bank en 2-zits bank in Jste
klas rundieder in coKeebruin en okergeel normaal 3270,- Nu1995,-

Losse 3-zils bank, modern kuipmodel in rundleder, olijlgroen

normaal 1795,- Nu 995,-

Schillerende massief ingelegde houten salontafels normaal 895.- Nu 495,-

Bljpassende massief ingelegde houten hoektalels normaal 495.- Nu 295,-

Echt lederen patch-work fauteuil normaal 595,- Nu 298,-

3)6 Voor al deze aanbiedingen geldt

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

APEUJOORN Europawreg 170

Onze filialen

Zandvoort en
Scheveningen zijn

alle zondagen
geopend.

WIAI |I'\aII^OI IV SCHEVENINGEN Gevers Oeynootweg 83
1 1 ICrUI/C?ll\t?UII ZANDVOORT Stationsplein 13

, Openlngslijdun Scheveningen en Zandvoort van dinsdag Mm ^alcidag van 1 1 00 • 1 7 00 uur 'sMaandags geslolen

Od koopavond geopend Lal op; elke ZotHlag 9«0P*ndi Scheveningen van n 00 - 1 7 00 uur Zandvoort van 1 3 00 - 1 7 00 uur

Apeldoorn maandag t/m zaterdag geopend Vnidagavond koopavond Zondag* a«»loton
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Nieuwe eigenaar voor

SnaciAarTieSIvermeeuw
ZANDVOORT- Snackbar De zilvermeeuw aan de Vondellaan vlak na de

spoorbomen, heeft sinds begin december een nieuwe eigenaar.

Het zijn Marja en Piel Koning die enthousiast in deze zaak zijn begonnen, en

hoewel de eerste ervaring van Piel niet zo goed was, (hij gleed uit en kwam met
zijn linkerarm en hand in hei kokende frituurvet terecht), zijn ze nu bijzonder

verheugd dat het er naar uitziet, dat zeker de buurtbewoners de weg naar hun
snackbar weten te vinden.

Daar is dan ook alle reden voor, niet alleen zijn de prijzen attractief, de geboden

consumpties zijn van een uitstekende kwaliteit. Zo hebben ze ingesteld dat

,', Woensdag Patatdag" is. Iedereen kan dan voor één gulden een portie frites

mét bestellen. Ze zijn van plan om van de zaterdag een 'frikandellen' dag te

maken. ,, Zoiets van: „Op zaterdag lust je wel, een Koningsfrikandel", en dan
tegen een lagere prijs dan de rest van de week. Ik moet nog precies berekenen

hoeveel, maar zeker onder de gulden", aldus Piet.

Ook hebben zij kleine attrakties verzonnen voor de vaste klanten, zo was er de

maand december een pot mei bonen geplaatst waarvan het aantal geraden kon
worden.
Snackbar 'De Zilvermeeuw' van Marja en Piet is dagelijks geopend van 11.00 -

20.00 uur, en gedurende het weekend van 12.00 • 20.00 uur. Wie het eens wit

proberen ? De specialiteiten mogen er zijn en de prijzen zijn zeker aan de lage

kant.

foto Rob Langereis

Uitslagen en programma Lotus

ZANDVOORT - De uitslagen van de
BC Lotus van het weekeinde 10-11

januari zijn als volgt:

Lotus l-Polisport 1 8-0; Lotus 2-Mar-
t.A'veen 2 5-3; Lotus 3-Weesp 2 8-0;

Lotus 4-Hilversum 3 3-5; Lotus 5-

A.A.C. 23-5; Lotus 6-Kennemerland 7

5-3; Lotus 7-C.T.O,'70 1 6-2; Lotus
S-Slotemeer 12 5-3; Lotus 9-Flight 2
2-6; Lotus 10-VeIsen 5 0-8; Lotus II-

Heemstede 2 7-1; Lotus Al-Slotermeer
Al 2-6; Lotus A2-De Treffers Al 2-6;

Lotus Bl-Slotermeer B2 5-3; Lotus
Cl-Weesp C2 7-1.

Programma week 17/23 januari:

Heerhugowaard 2-Lotus 1; U.V.O. 1-

Lotus 2; IJmond 2-Lotus 3; Velsen
3-Lotus 4; Hilversum 5-Lotus 5; IJ-

mond 5-Lotus 6; Flight 3-Lotus 7;

Kennemerland 9-Lotus 8; Mixers 6-

Lotus 9; IJmond 4-Lotus 10; IJmond
6-Lotus 11; IJmond Al-Lotus Al; IJ-

mond A2-Lotus A2; U.V.O. B2-Lotus
BI; Velsen Cl-Lotus Cl.

Januariprogramma

Vrouwen van Nu

ZANDVOORT - De vrouwenvereni-
ging Vrouwen van Nu wordt bekendge-
maakt dat de navolgende aktiviteiten

voor de maand januari zijn gepland:

Di. 13 jan.: de bekende schnjt.ster en

r diospreekster mevrouw Marti Verde-

r.^js, houdt een lezing over het onder-

werp „Prettig oud worden". Aanvang
14.00 uur in het Gemeenschapshuis,
Zandvoort. Gratis toegang.

Wo. 14 jan.: wandeling naar de Oase.
Vertrek om 10.00 uur vanaf de ingang

van de Waterleidingduinen, Zand-
voortselaan.

Do. 15 jan.: naar aanleiding van de reis

naar Amerika in april 1981, houden we
een filmavond over de route van New
York naar Miami en de vele beziens-

waardigheid aan de Oostkust van Ame-
rika. Tevens mogelijkheid tot opgave
voor deze reis. Aanvang 20.00 uur in

Hotel Keur, Zandvoort. Gratis toegang
voor leden en donateurs.

Vr. 16 jan.: open yoga-morgen. Aan-
vang 10.00 uur in het Gemeenschaps-
huis. Om 19.45 uur begint in Zomerlust
de eindbridge-drive van de vrijdagmid-

dag en vrijdagavondgroep.

Di. 20 jan.: open middag volksdansen
o.I.v. Aly klijn. Aanvang 14.00 uur in

het Cuhureel .Centrum.
Wo. 21 jan.: excursie naar de Openba-
re Werken in Haarlem, Z. Buiten-
spaanie 22. Tijdens het bezoek dat,

incl. koffiepauze, duurt van 9.15 tot ca.

12.00 uur wordt ons aan de hand van
een film verklaard wat het bedrijf

precies doet. Vervoer op eigen gele-

genheid. Opgave bij Ans Buursema,
tel. 13922, Zandvoort.
Do. 22 jan.: laatste kunstgeschiedenis-
les van de eerste serie in het Frans
Halsmuseum, Haarlem. Aanvang 10.10
uur. Bij voldoende belangstelling be-
staat de mogelijkheid van een tweede
serie van vier lessen. Opgave bij Willy
Brand, tel. 18530, Zandvoort.
Vr. 23 jan.: bij voldoende deelname
start om 14.00 uur in Zomerlust een
nieuwe bridgecursus voor beginners.
Opgave bij Ans Buursema, tel. 13922.

2a. 24 jan.: „Avondje Uit!'" Diner-
dansant in Hotel Keur, Zandvoort met
sfeervolle muzikale begeleiding. Leden
en donateurs betalen ƒ 27,50 en voor
inlroducés is de prijs ƒ 35,— . Aanvang
19.00 uur. Opgave hiervoor op de
kontaktmorgen van 6 januari 1981.
Wo. 28 jan.: op veler verzoek vertoont
de Heer Davids nog eens de prachtige
dia's van de Schotlandreis. Aanvang
13.45 uur in het Gemeenschapshuis.
Alle belangstellenden zijn van harte
welkom.

iGeygrid^lyoorwerpen

ZANDVOORT - In de maand decem-
t)er zijn bij de gemeentepolitie de
volgende gevonden voorwerpen gede-

poneerd:

een aantal handschoenen;
herenbril met bruin montuur;
1 witte sportschoen met zwarte strepen;

trouwring „1952".

AANGETROFFEN FIETSEN
4 herenfietsen

3 damesfietsen

2 meisjesfietsen

2 jongensfietsen

Kijdagen gevonden fietsen: tweede en
vierde woensdag van de maand van
14.00 - 15.00 uur.

Inlichtingen over gevonden of verloren
voorwerpen worden door de politie

gegeven onder tel. 13043.

Spoor van

ZANDVOORT - Zondagavond hield

de politie de 72-jarige Zandvoorter J.J.

aan. Hij had met zijn bestelauto achter-

eenvolgens in de Celciusstraat één, in

de Pasteiirstraat één en in de Fahren-
heitstraat nog eens één boom en een
paaltje, plus het bordje ,,bushalte"
omver gereden.

Misschien had hij beter de bus kunnen
nemen, want na een blaastest en een
bloedproef kreeg hij een rijverbod

opgelegd.

Ned. Studenten

Orkest in Haarlem

ZANDVOORT - Op 19 januari aan-

staande zal in het Haarlemse Concert-

gebouw 's avonds om 20.15 uur een
concert gegeven worden door het Ne-
deriands Studenten Orkest.

Onder leiding van dirigent Louis Sto-

tijn zal het volgende programma wor-
den uitgevoerd: Tsjechische suite A.
Dvorak; Danses pour Harpe van C.

Debussy, soliste Charlotte Sprenkels,

harp; Menuet met variaties van W. de
Ruiter, een opdrachtstuk, speciaal ge-

schreven voor het NSO en de Symfonie
Nr. 4 van G. Mahler. Soliste is hier

Wendela Bronsgeest, sopraan.

De opbrengsten van deze concerten

zijn geheel ten bate van de Stichting

Handicap en Studie NSS. Een stich-

ting, die voor gehandicapte studenten

bijvoorbeeld aangepaste woningen ver-

zorgt, het bijwonen van colleges moge-
lijk maakt en, indien noodzakelijk,

helpt met financiële en studieproble-

men.

Te koop m centntm Zmdvoort

Uniek woonhuis
met zomerhuis en verkoopruimte

ca 17 m* en terras in Oud Zandvoortse stijl,

perfecte staat.

Totale oppervlakte 1 1 1 m*.

Koopsom / 180.000.- k.k.

inlichtingen:

Mak. o.g. H. W. Coster BV
Telefoon 02507-15531

I OPRUIMING!!!

1 10 tot SO^c

[ korting
op onze voorraad behang.

I KEUBe.ZOOiy
I

paradijsweg 2 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 56 02.

Raadhuisstraat 92, Heemstede
Telefoon 023 - 286182.

Voor al uw

VERBOUWINGEN
TIIVIMER-. METSEL-, TEGEL-,
STUC-, DAK- en BETONWERK

belt men

BOUWBEDRIJF
NOORD-HOOGLAND

Scherpe prijzen

met 3 jaar schriftelijke garantie.

20 tot 30% korting

op al uw binnenwerk.

Specialiteit:

OPEN HAARDEN en
OUDHOLLANDSE SCHOUWEN

Tel. 023 -32 45 98

Drogistery - Parfumerie

MOERÉNBÜRG

(merkjtnogfhwb niel nöctntnjvan IQjSSvGibr

*jLJu.kM »3 1/1.V-MV (merifmogen we niet noemén)'yan II .95 vbör. «': . y:^ .'*

X^ M'£^^Mm(AlV (merk,mogfhwcnielnöpmtn)van !Q;95v^^^^

\.M vl cf t^W 11^\X U. rV^Cmerk mogen^we nieÜno

Modieuzei
Miliers aSsoWmiiitf M^^
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.

^
,

,•; „^ '-V'; ./.;•••*>• .: r::p-:r :' ,-:;• wr?» ^j

Gekleurde'da^émellSiï
^almain piw|S»|:i|-f
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Tenjal badoliej.jK,.5ov.„l.:.:.él

Houbigant boiiyloti(|i|ij;

' van 8.95 voor .

van 10.50 voor. 'wm

INBOEDELVEILING
WORDT GEHOUDEN OP

DONDERDAG 29 JANUARI
Annonce volgt. Kijkdagen maandag 26 en dinsdag 27 januari.

Veilinggebouw ÜB WittS Zwaafl
Fa. Waterdrinker, tel. 02507 - 12164.

wi^-^

9,-vóór.

shoppers
**^«*3S

50%kórMni

Voor permanent

te huur gevraagd

voor 4 personen.

Brieven onder nummer Z-493 bureau van
dhblad.

i«i » iiiniiii.8 ii iiniii innn

Voor leden komt bescnikbaar:

1. De flatwoning

Van Lennepweg 59-4
'

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, berging. Huurprijs f 206.15 per maand.
B &•W verlenen als regel slechts woonvergun-
ning voor deze woning aan; 2-persoonshuis-

houdens, gezinnen.

2. De bejaardenflatwoning

Lijsterstraat 2-7
bestaande uit: woonkamer, 1 slaapkamer,

'

douche, berging, lift, c.v. Huurprijs f 392.95.-

per maand. B & W verlenen als regel slechts,

woonvergunning voor deze woning aan: een
alleenstaande van 65 jaar en ouder/of aan een
gezin waarvan één van de huwelijkspartners

de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

3. De flatwoning

fCeesomstraat 355
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,

douche, blokverw., lift, berging. Huurprijs"

^ 51 1 .40 per maand. B &W verlenen als regel

slechts woonvergunning voor deze woning
aan: 2-persoonshuishoudens, gezinnen.

De toewijzing van deze woningen geschiedt

op het lidmaatschapsnummer van de vereni-'

ging. Het bestuur verstrekt een bereidverkia-

ring. De beoordeling voor het verkrijgen van

een woonvergunning berust bij het college .

van Burgemeester en Wethouders van de g_e-

meente Zandvoort. - .

De inschrijving dient schriftelijk vóór dinsdag

20 januari 1981 om 19.00 uur te geschieden

aan het kantoor van de vereniging onder ver-

melding van het lidmaatschapsnummer en ge-

boortedatum. Inschrijvingen die later binnen-

komen worden terzijde gelegd. De uitslag van ,

de voorlopige toewijzing zal eerst op donder- '

dagmiddag 22 januari 1981 om 2 uur in hét-

gevelkastje aan het kantoor worden gepubli-

ceerd.

MAAND JANUARJ 1981:

1. Aangeboden: boven-duplexwoning Van..

Lennepweg, huurprijs f 153.25 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning met 3 si.kamers
en zolder.

2. Aangeboden: eengezinswoning Celsius-

straat, huurprijs / 213.40 per maand.
Gevraagd: woning in het centrum.

3. Aangeboden: bejaardenflatwoning Lijster-

;

straat, huurprijs f 392.95 per maand. '
;

Gevraagd: eengezinswoning of flatwoniri'g'

begane grond, evt. driehoeksruil. l

4. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat

,

voor alleenstaande, huurprijs f 432.85 pèr>

maand. ;.

;

Gevraagd: woning in het centrum.

5. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat

-

voor alleenstaande, huurprijs / 432.85 per-

maand. •
•

6. Aangeboden: flatwoning Flemingstraat

t)egane grond, huurprijs f 515.30 per maan'd.

Gevraagd; eengezinswoning. -'^

7. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat

(even nrs.), huurprijs f 544.40 per maand. - '

Gevraagd; eengezinswoning.

Woningruil geschiedt alleen volgens de richt-

lijnen van de ruilregeling. Belangstellende

huurders van E.M.M, of Gemeentewoningên
dienen vóór eind januari 1981 schriftelijk te-

|

reageren onder vermelding van de aan te bie-
|

den woning en lidmaatschapsnummer/ge-
|

boortedatum.
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Diaconiehuisstraat 21

zijstraat Haltestraat t.o. bakker Keur.

DIT VINDT UI NERGENS IN NEOERLAi^O

,,.Verder nog vele

':^ ;"^^jf i&

lAlle dames
Indertruien

Enkele voorbeelden

lover:

Kijk maar:

beroemde Franse geiirén-';* t>:'ï api:^,

™,.... :„ ^..,..;;i;^:5()<fo-:kQrt

Dit is slechts een kleine greep, dus kom even kij;kéni'Aiiès^tSi0fÈ0i^WWI

de voorraad strekt. '
-" "'.-'^"'

/^/'-/-o^^- •^-
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Heren tweedjack;
warm gevoerd, maten 42 t/m 48 nu

Moderne dames en heren velvet

bekend merk, overal 98,

HALTESTRAAT S

lantalons

[Kinderjacks,e..n.
En nog veel meer. Kom vlug... het is de moeite waard!
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dvoort Noord tot landvoort Zuid Aart Veer voor groente en fruit.

Grote Krociit 23, Zandvoort, telefoon 02507-14404.

voor o. a.

Emp, Union, Gi&om. Ka!khoff.

iViotobecane. Kyoso en div

k'mdemjwielen. Tevens

KJS-steaiteteervice en

rijwistverhuur

Grote Krocht 27, telefoon 129S4

Voetsf^ommeï
voor uw gemak

97,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,

tolofoon 02S07-177S1

Set u nietmeeralles metuw bril?

Lastio is dal. Daar heeft u gelijk in. Bril op... bril af...

Wat 'n gedoe. Maar twéé brillen is heiemaal geen doen. En

lo'n bril met van die halve maantjes is weer ceen gezicht.

Eigenlijk wilt u gewoon één normale, leuke bril waarmee u
alles goed kunl zien.

Gelukkig dat^o'n bril bestaat! Er litten Varilux-glazen

in. Die gaan geleidelijk over van vertesleritte naar lees-

stertte. Zodat u moeiteloos kunl lezen, prima in de verte

kunl zien en . . . alles wat daartussen ligt Heerlijk is dat Oogt
ook jonger. Belangrijk toch»

tlilnodiging! Stap gerust eens bij ons binnen. Als

Varilux-specialisten adviseren wij u graag en goed. Hel
verpliciit u lol niets, maar maakt u wel 'n heclstuk wijzer.

kom!

>^upc
voorgoed zichtop elke afstand

Optiek Slinger
Gedipl. opticien

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 43 95.

y L everancier van alle ziekenfondsen.

\^ Vrijdag koopavond.

Ook wij helpen u wat voordeliger door 1981 te komen
Uit de D. Tours gids b.v.

Appartement Ronda
15-daagse vliegreis Fuengirola, vertrek 5 juni, prijs in 1980 p.p. 3/9,"

Prijs in 1981, vertrek 4 juni p.p 0*55fjp"

Dus m 1981 p.p. 140,- voordeliger

Bloemen en planten

een altijd welkom kado!

'erica' GROTE KROCHT 24.

ZANDVOORT.

Opruiming bij

't Luifeitje

10 tot 50%
korting
op diverse breigarens.

T LUIFELTJE
Grote Krocht 26, Zandvoort, tel. 1 74 23

schatkist''
De Schatkist

Grote Krocht IS

Tel. 15933

Zandvoort

l'rijdogovortd

koopavond van

7 tot 9 uur.

SPECIALE AANBIEDING

per stuk van 19,95 nu voor

Per paar

17,50

30,00

HETENIGEECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

m De bekende witte Mercedessen
m Mercedes Old-timer 1935 type 320

X Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4
paarden
Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale
Grote Krocht 18. Zandvoort
iZandvóortselaan 140 - Heemstede

Tel. 02507 • 12600 - 17588.

Boek en kantoorboekhandel

Sigarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort
telefoon 02S07-16033

Uw adres voor:

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-

ARTIKELEN

ROOKWAREN

STAATSLOTEN

TOTO/LOnO

Waarom verder lopen

als u het hier kunt kopen.

TURELUURS
VANHE7

TUREN?
Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant

lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan

voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n

begrip.

Tureluurs
van het turen ?
WIJ ZIJN ER VOOR!

V_ GROTE KROCHT 29 ZANDVOORT TEL 02507-169S7

Hoogslaper
I90mel2lac
itklapbaar b<

295r

90x190 met 2 laden en
uitklapbaar buro

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.

telefoon 02S07-17751

Geweldige opruiming
van de winterfcollefctie

Halve prijzen I

Kom vlug want het gaat hard!

f^iaaéwmetmode
Vrijdag koopavond

Grote Krocht 19, Zandvoort.
telefoon 02507-17878

J

Nog lager in prijs

dan bij de grootste grutter

Pens rauw pp 0.85

Pittah25kg 39,90
WEZEIMBEEK

Grote Krocht 28, Zandvoort.

BEHAWGER
STOFfEERDER

BEODENMAKER

J. v.d. BOS
BlIderdljkstraatS

Tel. 137S6

Drogisterij • Reform

iViOERENBURG

Gespecialiseerd in

DIEETARTIKELEN
voor Euikerpalicnlen

on zoutloos.

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507 -161 23

Foto Quelle
Compleet foto/film

assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort

Genootschapsevond
viering tweede lustrum
in gebouw "De Krocht"

wijdag 16 januari a.$.

20.00 uur.
Motto van de avond:

"Van hot strand en over Zandvoorts
volksleven in dia en film".

leder is van harte welkom!

TE KOOP

GARAGE-
BOX

aan Burg. Fenemaplein.
Prijs 12.500,- k.k.

Telefoon 023-262432

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel, 023-2605J3

Informaties betreffende begrafenissen of crematies geiteel vrijblijvend.

Tin/IMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

KORS
RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats: Swaluestraat41 A.

Dr. Gerhestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -152 25

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraot 20. telefoon 02S07 14365.

Maak een door-

dachte keus, haal

bloemen bij:

J. BLUYS
Haliesirsnl CS - Zandvoort

Telefoon 02507 - 1 20 60

P.S. de specialist in

al uw bloemwerken.

G.Kol
Scfruitengat 7

Tel. 13112

Auto • brand - leven

alle verzekeringen.

TEKOOPAANGEB.:

AQUARIUM
afm.: 80x40x40 cm

+ toebehoren.

Pr. n.o.t.k.

Tel. 02507 -137 95

AUG.v.d.MiJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD
etc.

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD
VITRAGES en OVERGORDIJNEN

WANDBESPANNINGEN

KAIMTOORÜREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUiSPLEIN 12 - ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur

DINSDAG - 9.00-16.00 uur

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur

DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507 -171 66

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur.

ADVERTEREN IIM EEIM NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuWs/
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AFSCHEID DIREKTRICE VAN DE HULSMANHÖF

'*Eerst moeten mijn

zorgd, dan zie ik wel
ZANDVOORT • In de kleine spreekkamer van de Hulsmanhofaan de Nieuwstraat

in Zandvoort hangt een mooi bord aan de muur. Daarop «laat „Mensen die hard
werken maken fouten, mensen die weinig werken maken weinig fouten, en ik ken
mensen die géén fouten maken". Een fraai bord, maar tot de mensen die geen

fouten maken, behoort zeker niet zuster De Beer, want als er iemand is die haar
hele leven hard gewerkt heeft, en nu, vlak voor haar pensionering, nog moeite

heeft om het per 1 februari eens kalm aan Ie gaan doen, is dat zeker deze

dircktrice.

Trouwens ze is ook helemaal niet van
plan te stoppen. „Eerst moeten alle

mensen onder dak zijn, en dan, ja dan
ga ik met vakantie", stelt ze, terwijl ze

er nog eens goed voor gaat zitten. Want
„de mensen", de bewoners van Huls-

manhof, die gaan haar boven al.

Algemeen bekend is dat De Hulsman-
hof per 1 februari gesloten dient te

worden, omdat het gebouw niet meer
voldoet aan de eisen van de tijd.

Achttien bewoners telde het huis,

waarvan er nu twee elders zijn onder-

gebracht. Zestien blijven er dus over

waarvoor een andere woongelegenheid
gevonden moet worden.
„Vier gaan er naar ,,Het Kostverlo-

rcn", en er gaan er vijf of zes hoop ik,

naar het Huis in de Duinen. Voor de
overige zes wordt nog een oplossing

gezocht".

Zaterdagavond

lingvan Meer en Bos.

Daarna werkte ze in de sector geeste-

lijk gehandicapten, waarvan zo'n jaar

of vijftien in de Martha Stichting in

Alphen aan de Rijn.

Bejaardenzorg

Van haar broer Kreee ze een tip het

in. Oorspronkelijk waren die voor we-
duwen wier man op zee gebleven was.

„Ik heb de tijd nog gekend dat ze per
week vijf gulden huur kwamen brengen
iedere maandagmorgen. Toen het laat-

ste gezin een huis gekregen had, kwam
de ruimte vrij en kon er weer verbouwd
worden", zo vertelt ze.

Steun

Dank zij de steun van velen, is het
zuster De Beer gelukt ,,haar huis" en
,,haar bewoners" meer deel te laten

nemen aan het openbare leven. Behal-
ve de steun van het huidige bestuur.

(„Moet je nu de tuin eens zien, zoveel
gezelliger en mooier dan vroeger, die

willen gaan, alhoewel?
Ze bekent eerlijk dat het voor de
bejaarde bewoners toch ook wel moei-
lijk geweest zou zijn, wanneer zij, na

haar pensionering, er niet meer was
geweest en ook die weer hadden moe-
ten wennen aan een ander. Nu moeten
ze straks wennen aan een andere omge-
ving.

Een van haar grootste zorgen is het

echtpaar De Roode. ,,Ik begrijp wel

dat Oom Jan geen zin heeft om naar
het Kosiverlorcn te gaan. Zoveel jaren

zijn ze h'cr vader en moeder geweest,

hij en tante Lies, ze hebben het huis en
de bewoners door de moeilijke oorlogs-

jaren heengesleept, en dat is een hele

„Nou ik wist niet wat mij zaterdag-

avond overkwam", zegt de zuster, nog
een beetje naglunderend, doelend op
de tafel van verdienste die haar in

Sociëteit Duysterghast werd overhan-

digd. „Ik had er totaal geen idee van".

Zuster De Beer is ontzettend trots op
deze onderscheiding. Ze was naar de
soos gelokt om op de nieuwjaarsrecep-

tie aanwezig te zijn. Haar vriendin die

in het complot zat had wijselijk haar
mond gehouden, zodat deze verdiende

onderscheiding, inderdaad als een gro-

te verrassing werd ervaren.

Personeel

Behalve voor ,,haar" bewoners heeft

zuster De Beer ook nog de nodige zorg

voor haar personeel. „Als dat nu maar
goed terecht komt. Voor enkelen geen
probleem, maar ik heb ook twee inwo-

nende hulpen, die toch een woongele-
genheid moeten hebben, het liefst sa-

men. Ik zal blij zijn als ik hoor dat dat

pok geregeld is, want daar kan ik mij

ook echt zorgen om maken. Maar je

moet het maar overgeven zeggen ze,

dus dat doe ik dan maar".
Dat „overgeven" zal Zuster De Beer
zeker moeite geven, want niet voor
niets is zij al sinds haar twintigse

zelfstandig en zeer zelfstandig zelfs.

Carrière

Het blijkt dat zij uit Dokkum komt en

prestatie geweest. Nu wonen ze hier al

weer zo'n 28 jaar. Lekker gezellig met
zijn tweetjes. Ze hebben een eigen

voordeur, en Oom Jan kan zo de straat

op. Nu gaan ze vier hoog, ik weet het

wel, als je negentig bent, valt dat niet

mee, maar wat kan ik doen?" en mef
,een wat hulpeloos gebaar, haalt ze haar

'schouders op.

1 Februari mag dan de dag zijn dat

zusier De Beer officieel afscheid zal

nemen van de Hulsmanhof, hei zal nog
wel even duren voordat zij van haar

vrije leventje zal gaan genieten. „Wan!
eerst moeten de mensen ond?r dak" en
van dat standpunt zal ze moeilijk af te

brengen zijn.

Pas wanneer dat allemaal naar wens is

geregeld zal ze gaan doen wat ze nu al

jaren wil, namelijk eens ongestoord

met vakantie gaan vrienden opzoeken
en reizen. Net zo lang ergens blijven tot

je er genoeg van krijgt en niet meer de

ijzeren wet, van alle feestdagen naar

het huis, niet meer zoveel dagen dienst

en dan een paar dagen vrij, vrije dagen
waarbij haar gedachten toch gaan naar

haar mensen, het toch telefonisch be-

reikbaar blijven. ,,Want je weet maar
nooit, veel bewoners zijn mensen van

de dag".

Neen, echt ongestoord „vrij" zijn en

doen waar je zin in hebt. Het is haar van

harte gegund.

Margrect Ates

Zuster De Beer temidden van „haar mensen" 's morgens aan de koffie.

eens te proberen in de bejaardenzorg
en zo kwam zuster De Beer naar
Zandvoort, zestien jaar geleden in au-

gustus 1964.

De beginperiode moet moeilijk ge-

weest zijn. Ieder dubbeltje moest wor-
den omgekeerd, dankbaar is ze daarom
dat de laatste jaren het bestuur haar
zoveel mogelijk terzijde heeft gestaan

bij haar werk. ,,Een geweldig bestuur

hebben wij nu, dat maakt het werken
alleen al zoveel plezieriger" is ze van
mening, terwijl ze vertelt van de vele

verbouwingen die in haar periode in en
als 20-jarige naar Haarlem vertrok aan de Hulsmanhof zijn gedaan.

waar zij in Bethesda Serepta begon in

de zorg voor epileptici, een onderafde-

„Toen ik kwam waren er nog die kleine

huisjes, daar woonden nog drie families

wordt onderhouden door twee be-

stuursleden, Langeraar en Dirks, en
ziet het er niet goed uit" zegt ze trots),

is daar ook de trouwe steun van hkar

'

vriendin. „Die heeft altijd zoveel ge-

daan, japonnen gemaakt voor de men-
sen, kerststukjes gemaakt, paaseieren
beschilderd, ja die ook, dat is geweldig,

zo als die altijd heeft meegeleefd" zegt

de directrice enthousiast.

Besluit

Daarom is het besluit van de Provincie
dat het huis gesloten moet worden, ook
bijzonder hard aangekomen. Zuster
De Beer had nog best een tijdje door

Zaudvoortse kleuters leren 'geven'

rem

ZANDVOORT Zelf naar Schiphol mo-
gen om het kadaotje dat je zelf hebt

uitgezocht uitje eigen speelgoed, en dat

met een klein koffertje, dat je zelf hebt

gemaakt en waar je al enkele maanden
geld in hebt gestopt, aan een meneer te

geven die het op een lange band zet, ja
dan weetje als kleuter datjouw kerstka-

dootje voor kinderen in de Derde Wereld,

in dit geval in het hete Pakistan, zeker

aankomt, want je hebt hel toch immers
„bijna" zelf gebracht?

Dat is een ervaring die de kleuters van

de ,, Woelwaters" aan de J.P. Thijsse-

weg hebben opgedaan. Met stralende

snuitjes reisden zij naar Schiphol enkele

dagen voor hel kerstfeest, omdat het

begrip ,,geven" hen duidelijk was ge-

maakt door de hoofdleidster en haar
medewerksters van de kleuterschool.

Zuster Lemmens die in Karachi al
jarenlang . dank zij hulp uit Nederland

zorgt vuur geateiijh en lichamelijk ge-

handicapte kinderen, was deze zomer
even overgekomen, om persoonlijk alle

kinderen en volwassenen die nu al

jarenlang haar bij haar werk behulp-
zaam zijn, te bedanken. In adembene-
mend tempo reisde zij door het land, en
zij kwam tijd te kort, want niet alleen in

Zandvoort, waar ook de kinderen van
de Oranje Nassauschool, Woelwaters,

Beatrixkleuterschool bij haar werk zijn

betrokken, maar ook in Lelystad, Lim-
burg en Nieuw Vennep wordt reeds

jarenlang ingezameld voor het werk van
zuster Lemmens.

Deze zomer dus zagen de kleuters

zuster Lemmens, die vertelde van haar
werk, en bij de leiding van de kleuter-

school ontstond het idee om dit jaar af te

wijken van het kadootjes ,,kopen" voor
de kinderen in Karachi. van het geld dat

de kleuters dan meenemen, maar het

„geven" meer op de voorgrond te plaat-

sen. Reeds voor de herfstvakantie waren
de piepkleine koffertjes door de kleuters

gemaakt, met een label eraan waarop
„Karachi"stond. Wekenlang werden er

door de kleuters dubbeltjes, kwartjes en
andere munten in gedaan, en vlak voor
de kerstdagen werden de koffertjes weer
meegenomen naar school. Bovendien
zocht iedere kleuter uit zijn speelgoed-
kast een eigen stukje speelgoed om te

geven, en werd de reis naar Schiphol
aanvaard.

Lttchthaven-prcdikant dominee Hogcn-
vorst was het die aan het einde van de
band de pakjes in ontvangst nam en

voor verdere verzending naar zuster

Lemmens zorg droeg.

Op de ,, Woelwaters" in Zandvoort
wordt nu gewacht op de foto's vanuit het

verre Karachi, die de kleuters dttidelijk

zullen maken dat er met hun kadootjes,

ook inderdaad wordt gespeeld.

leuwe cursussen

ZANDVOORT - De plaatselijke vrou-

wenoverleggroep Stichting EVA start

weer met nieuwe cursussen.

Maatschappijleer, maatschappelijke

ontwikkelingen, bekeken vanuit de po-

sitie van de vrouw.
Start: dinsdagavond 13 jan. Aanvang:
20.00 uur.

Plaats: Openbare Bibliotheek, alhier.

Inlichtingen en aanmelding: Mary Mul-
der, tel. 17835.

PVV, Politieke Vorming voor Vrou-
wen (basiscursus politiek).

Start: donderdagavond 29 jan. Aan-
vang: 20.00 uur.

Plaats: Openbare Bibliotheek, alhier.

Inlichtingen en aanmeldingen: Ria
Bergwerff, tel. 16700.

VOS-vervolgcursus. Heb je al eens een
VOS gedaan? Dan is er nu de mogelijk-

heid tot een vervolg.

Start: woensdagochtend 21 jan. Aan-
vang: 9.00 uur.

Plaats: Openbare Bibliotheek, alhier.

Inlichtingen en aanmelding: Ingrid

Veerkamp, tel. 14744.

Kinderoppas aanwezig.

Geïnteresseerden wordt verzocht zo

spoedig mogelijk contact op te nemen.

Teken- en

schildercursus

ZANDVOORT- In het Cultureel Cen-

trum zullen twee nieuwe cursussen

tekenen en schilderen worden gegeven

onder leiding van Anna Lengkeek.

Er is een cursus op dinsdagavond van

totaal zestien lessen die begint op 3

februari, van 19.30 - 21.30 uur. Het
cursusgeld bedraagt ƒ 125,- dat men
kan overmaken op bankrekening nr.

56.57.30.606 ABN Zandvoort t.n.v.

Cultureel Centrum. (Het gironummer
van deze- bank is: 9711)

Ook op woensdagmiddag wordt er een
cursus gegeven van 14.00 - 16.00 uur.

Deze cursus start op 4 februari en

omvat eveneens zestien lessen. Hetzelf-

de cursusgeld wordt gevraagd over te

maken op dezelfde bankrekening. De
eerste les is bedoeld als kennismaking,

materiaal zal dan aanwezig zijn.

Het is de bedoeling dat de cursisten zelf

voor het verdere materiaal van de
cursus zorgdragen.

Deze teken- en schildercursussen kun-

nen slechts doorgang vinden wanneer
er meer dan acht deelnemers per cursus

zijn.

Harry Verbeke in

Tourquoi'
ZANDVOORT - Zondagmiddag 18

januari zal Harry Verbeke, mei mede-
werking van het Hans Keune Kwartet,

een jazzmiddag verzorgen in ,,Pour-

quoi". Kerkstraat 18 te Zandvoort.

Thijmen Hoolwerf, gitaar, Henk Koog-
er, bas en Jaap Kooger, drums, zullen

Harry Verbeke, die gerekend moet
worden tot één van Nederlands belang-

rijkste jazzmusici, begeleiden. Verbeke
kreeg, terecht, grote bekendheid als

hardbop tenor en heeft een geheel

eigen stijl.

Het jazzconcert begint zondagmiddag
om 15.00 uur.

Opening jazzseizoen '81

Suëoesvol optreden van

Eirton ïn Perroauet
ZANDVOORT - Het jazzseizoen in

Zandvoort werd dit jaar byzonder
feestelijk geopend door Club Pcrroquct

met het optreden van Ann Burton, die

werd bijgestaan door hel Th^men Hool-

werf Trio.

Een optreden dal in de bomvolle club

enthousiast werd begroet, door meren-
deels leden van de vroegere jazz-socië-

teil ,,Sunshine Jazzcorner", die na een
zeer kortstondige integratie in Sociëteit

Dierenbescherming

go
ZANDVOORT - In de ..Tolcbingo"-

uitzcnding, die aanstaande vrijdag op
het tclevisicprogranuna van Nederland

2 wordt uitgezonden, zal dilmaa! de

dierenbescherming aan bod komen.

Mevrouw L. Creutz-Dorré zal de Ne-
derlandse Vereniging tot bescherming
van Dieren vertegenwoordigen. Er zal

een film worden vervaardigd, die zal

worden bekostigd uit de opbrengsten
van deze Tclebingo-uitzending,

Duysterghasi. nu opnieuw oyi eigen

benen staat en in 1981 begint onder de
naam Club Perroquet.

De doelstelling van de club is gezellig-

heid op zo breed mogelijke basis, door
onder andere kaarten, biljarten, scha-

ken, tiowling, algemene muziek, jazz,

zaalvoetbal en andere evenementen en
aktiviteitcn.

Club Perroquet die een ondei komen
heeft gevonden in Hotel Keur in de
Zeestraat, zal in de toekomst op vrij-

dag, zaterdag, zondag en maandag zijn

geopend. De officiële opening ge-

schiedt op zaterdag 17 januari' met
,,The Millers" in originele bezetting.

Het lidmaatschap van Club Perroquel
bedraagt ƒ 75,8 per persoon per jaar,

jcugdlidmaat.schap ƒ 35,—

.

Een ieder die belangstelling heeft voor

de club en wil genieten van goede jazz in

de toekomst, en andere aktiviteitcn, kan
inlichtingen inwinnen bü het voorlopige

bestuur gevormd door Hans Visser,

Wim en RInus Kok, Henny Ncderlof,

Nel Boon, Ans Gclsing en Tiny v.d.

ZeUs, fd. l(iJ09 en 17566. Opgeven als

M is daar eveneeits niogeiyk.

Ambtenarenservlcë

Een inwoner van onze cenieente.

die regelmatig ruizen maakt naar

hel buitenland, waarvan VLTSchcide-

ne per vliegtuig, had in december
j.l. zijn paspoort voor verlenging bij

de afdeling burgerzaken in Zand-
voort ingeleverd. De ambtenaar al-

daar vertelde hem. dal htl vrijdag

voor de Kerstdagen zou kunnen
worden afgehaald. Omdat betrok-

kene het document niet eerder

dacht nodig te hebben dan een paar

dagen voor Kerstmis, besloot hij.

het op maandag vóór Kerstmis op te

halen. Toen kreeg hij op 20 decem-
ber van zijn directie het bericht, dat

hij reeds op de zaterdag vóór dt

Kerstdagen moest vertrekken. Hij

vertelde toen. dat hij dit niet kon,

omdat hij zijn paspoort nog niet had
afgehaald en dat men voor hem dus

maar een collega moest nemen.
Zekerheidshalve meldde hij dit de
betrokken ambtenaar per telefoon

thuis, die hem verklaarde, dat hel

paspoort op het bureau gereed lag,

maar dat het kaniooor op zaterdag

gesloten was. Hij vroeg hem, of er

nog een mogelijkheid was, dat hij

het zou kunnen komen halen, waar-

op de ambtenaar hem antwoordde,
dat dit niet nodig was, maar dat hij

hei zelf wel even zou komen bren-

gen. (In z"n vrije tijd, op zaterdag-

middag!) En inderdaad kwam heer

ambtenaar kort daarna het zo be-

geerde document afleveren. Hij

meldde zijn directie, dat de zaak in

orde was gekomen, die hef aanvan-

kelijk niet wiide geloven, omdat
men zóveel ambtenaren-service nog
nimmer had meegemaakt. Maar het

bleek inderdaad waar te zijn en de
man kon nog op tijd vertrekken.

Van zijn reis teruggekeerd, belde

hij mij op en was zó onder de indruk

van deze service, dat hij mij ver-

zocht, er in de krant melding van te

maken. Hetgeen ik bij deze gaarne

doe, want een dergelijke dienstver-

lening van een ambtenaar is zeker

vermeldenswaardig. Deze man had
wel een zeer hoge opvatting van zijn

plicht. Een prettig bericht.

Htstortsch document

In september 1928 werd de bekende
Heemsteedse garage ., Boeken-
roode" van de gebr. Barnhoorn
uitgebreid. Aan het karwei werkten
ook een aantal Zandvoorters. En-
kele weken geleden moest een nieu-

we uitbreiding tot stand komen,
waarvoor de in 1928 gemetselde

muren moesten worden weggebro-
ken. Groot was de verbazing en

verrassing, toen bij die afbraak een

nog geheel gaaf met potlood ge-

schreven document te voorschijn

kwam, dat bleek te zijn ingemet-

seld. Het vermeldde de volgende

tekst:

C^

9/ yv'
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Door navraag heb ik geprobeerd.

dt' namen van deze vvcrkiiedoii ic

achterhalen. De mcfsten van hen
blijken reeds te zijn cisfrleclei;. en-

kelen leven er nog. O.a. D. Haldei-

man en Jacob Koper. Wal die ,.Ko

pertjes" betreft, blijken lie meesteii

van hen van hel gesiachi ..Picne" ;e

zijn. Er kunnen echter vok enkele

..Witgatjes" tussen zitten. .\ Kevii

is er waarschijnlijk eeiilje \an ,.De

Kouwe" wie W. Paap a:)x. weer ik

niet en eveninins A. Dimninel. De
redactie zal proberen, liii /.eki-'anie

doeumeni te fotograteien 0111 hei in

het Zaïulvoorts Nieiiw-blad ic

plaatsen. Het resuilaat wacht ik al.

hopelijk lukt hei.

Hieronder heb ik veu; jeloi een l';ii/i

receppie veur 'n Vispate, waeraen
je je vingers aflikt. Wal je nmiig heli

is twie .lirpels. 400 gram torre fka-

bcijauw). 10(1 gram droog l)rood-

krr)im. IDOgrarn in repe gesnede vet

;>pek. Op ze 1-ransosich ..en julien-

ne" da! i.v in repe, ..en brurioi.se".

dat is in blokke en ..en ehinoisc"

dat is in roile. Verder een gesnip-

perde ajoin en "n gesnipperd teenlje

knoflook. ..garlie" uf „ail" ';> schot

sherry of witte wijn (5 eetlepels). ."ïu

gram butter (echte) "n eetlepel ei-

troen.sap, p)us 'n eetlepel gehakte
pietetselie, '11 aierdooier. 5 !e[)els

koffieroorn. zout, peper en eayenne'
peper, (niet teveul, want itat brandt

iti je strot). .Snai de filets van de

torre en in brokkies. Doe de wijn

over het broodkroirn. Dan de \is en

hei vette spek deur de vieesmole toi

't 'n gladde zooi is. Dan 't brooti-

kroim d'rbai en ook ajoin en kno-

flook d'rbai kwakke. De twie air-

pels raspe. de citroensap, pieterse-

lie. zout pepet en eayenne. aier-

dooier en in een beboterde vuurvas-

te skael iVi paiépot kw;ij<ke. Die
skael afdekke (aluminiumfolie doet
'I ook) en in een poi kokend water
zeite in een oven tussen de 225 en
25l)graede. Dan zo'n veertig minute
laete bakke. Lekker met stokbrood.
witte wijn en olijven en jeloi ken de
zooi warm of koud ete. Hoe lekker
't is. valt niel te beschrai\e.

Uo§ geen dirigent

Degenen, die zich hebben opgege-
ven voor het op te richten Zand-
voortse mannenkoor moet ik helaas

nog even teleurstellen, door ze te

laten wachten. We hebben n.l. nog
steeds geen dirigent en die is toch

onmisbaar om mei succes van start

te kunnen gaan. We hadden aan-

vankelijk drie kandidaten. Na lang

onderhandelen heeft no.1 zich ten-

slotte terug getrokken, omdat hij

geen avond meer vrij kon maken.
Nummer twee bleek nog weinig

ervaring te hebben met mannenko-
ren, (wèl met gemengde) en durfde

het nog niet aan, terwijl nummer
drie zich nog niet voldoende inge-

werkt acht om zulk een moeilijke en
verantwoordelijke taak met een op-

nieuw op te richten koor op zich te

nemen. We zitten dus nog steeds

zonder leiding en die is in de eerste

plaats noodzakelijk. Intussen geven
we de moed niet op. want v.e

hebben nog een drietal mensen.
waarop we nu onze hoop hebben

.

gevestigd. Daarmee zijn we nu aan
't onderhandelen, maar dat alles

kost tijd. U zult dus nog even
geduld moeten hebben, vóór we u
voor de eerste vergadering bij el-

kaar kunnen roepen. !k verwacht,

dat dit zeer binnenkort zal kunnen
geschieden. Hopelijk heb ik volgen-

de week wat meer hoopvollere be-

richten. En weest u er allen van
overtuigd: we zullen zeker slagen!

Leuke brief

Onlangs ont\'ing ik een brief van de

heer Floor van der Schinkel, thans

wonende Colijnlaan 102 in Uit-

hoorn. (1421 CC) Hij berichtte tnij,

ais gebaren en in onze gemeente
opgroeiende Zandi.oorter van zijn

geboorte af in 1^*24 tot aan de

evacuatie in 19.i2 in Zandvoort te

liehben gewoond. Nadien is hij niet

meer naar zijn geboortedorp terug-

gekeerd en aangezien hij in verband

met zijn gezondheid niet meer voor

HWc mag werken is hij ais hobby
zich gaan verdiepen in de geschiede-

nis van onze badplaats. Hij heefi al

heel wal dokumeniatiemateriaal

verzameld. Hij vraagt mij. ot ik

adressen ueei van riiensen, tiie hem
noi! ,t:in w.u ver/ameimateria.il kun-

nen helpen en ik geel dat gr.uig aan

u dotn. Hel is leuk. met mensen in

aanraking te komen, tiie na zoxecl

jaren hun interesse voor hui', ge-

boortedorp hebben behi)i:den.

Mij .siuiirde rni; een (otc. van iïct

huis. wa.arin hij \'ele jaren v.nomie.

n.l. slijterij van der Schinkel 111 ile

Spoorslra.il (eer. hioer van .:ij;)

vader). Umlere Zaiidvo(.)rlers /ul-

leu zich di; nog zeker goed kunnen
herinneren. De foto wenl gemaakt
op l!i augüslus l^ilS. doch kon iii-.'!

iieteprodneeerd wonleii.

K.Si

f.l</ivr/<7l(;i".
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ARTSEN
HtJisnrtscnprakr/jk Bouman, Mol en

Riddebos
Atiy. F.N. Riddcrbos, Emmaweg 5,

tel. 12633.

Verdere inlichtingen omtrent de week-

enddiensten worden venstrekt via de

telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth tel.

13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver

tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233

WIJKVERPLEGING; Zr. R. Lcur-

dijk. Jan Sieenlaan 28, Heemstede, tel.

023-286637,

ZANDVOORT.
Geboren:
^'ouandi, z.v. C.J.J. Voswijk en M.
Zwaag; Pairick Maurice, z.v. F.J. Derr

en T.M. van Veen.
Ondertrouwd:
Joh. A. Westen en M.T.L. Smit; R.P.

Paap cm E. D.E.M, van Norden: H.C.
Dorsman en F. Timmer.
Gehuwd:
Joh. van Wort en A.A.C. .Buurlage.

Overleden:

Jan.sje Kuijper, geb. Mars, 83 jr.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
N.v.Berkcl, Zeestraat 71, tel. 13073.

VERLOSKUNDIGE: mevr.

Chr. Oudshoorn, Linnacusstraal 3, flat

2, Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g.

023-313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor-

beckestraat 17, tel. 15847. Bij afwezig-

heid van de gewenste arts raadplege

men uitsluitend Veeartsendicnst te

Haarlem, tel. 023-313233.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel, 023-320202 (dag

en nacht)

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641

POLITIE: telefoon 13043

BRANDWEER; telefoon 12000

TAXI; telefoon 12600 en 16843

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13'i59 (b.g.g.

023-320S99 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze

hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp; tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:

postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis. Louis Davids-

straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tol 18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u

die nodig heeft bij acute problemen.

kerkdiensten

ZANDVOORT
HERVORMDE KERK, Kerkplein:

9.30 uur: Ds. Mataheru; 10.45 uur:

Gemeenschappelijke dienst met de

Rooms Katholieke kerk. Gereformeer-

de kerk en Nederlandse Protestanten-

bond. Crèche aanwezig.

Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur

Jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK, Julia-

naweg 15:

9.30 uur: Ds. P. van Hall, viering H.

Avondmaal; 10.45 uur; In de Hervorm-
de kerk Interkerkelijke dienst van

Woord en tafel, (zie Hervormde kerk).

NEDERLANDSE PROTESTAN-
TENBOND, Brugstraat 15:

10.30 uur: Geen dienst. Week van

gebed om eenheid, (zie Hervormde
kerk).

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochiekerk St. Agatha, Grote

Krocht
zaterdag 17 januari: 19.00 uur Eucha-

ristieviering met orgel en samenzang,

zondag 18 januari: 10.45 uur Eucharis-

tieviering met medewerking van het St.

Caecilia kerkkoor.

(zie ook Hervormde kerk voor ge-

meenschappelijke dienst.)

RADIOKERK BLOEMENDAAL.
Vijverweg 14:

9.30 uur: Ds. E. Th. Thijs; 19.30 uur:

Ds. L.J. Boeyinga.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30

en 15.00 uur. woensdag 20 uur diensten

in gebouw Madoerastraat 1, Haariem-
Noord.

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND:
Maandagmiddag 19 januari 3 uur, sa-

menkomst in huize ,,Pniël", Zuiderstr.

3.

WATFRSTANDEN

Op Wfdv 20 Mmsri

Banenmarkt tuinbouw

in Kudelstaart

ZANDVOORT
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DE HERDERSHOND:
een geweldige trouwe

en zorgzame kameraad
CRUOUIUS - „Thuis hadden
we al een herdershond. We
woonden een paar honderd me-
ter verderop, aan de Hillegom-
merdijk. Ik was een jaar of

twee. drie en ziek, overdag lag

ik op eei". laken op het bleek-

veldje. Alles wat ik nodig had
was zon. Op een dag moest mijn
moeder even boodschappen
doen. Plotseling kwam er een
onweersbui opzetten. Toen
mijn moeder thuis kwam, was ik

wél mooi zoek. De hond had me
al netjes in het hok gelegd".

Voor Joop Rusman, terreinbeheerder

van Cementbouw aan de Bennebroe-
kerdjjk in Cruquius, die bet verhaal in

de loop der jaren ontelbare malen van
zijn moeder te horen kreeg, daarom
alleen al een kwaad woord over een
herder. „De herdershond wordt vaak
ten onrechte aangemerkt als een boe-

man. In werkelijkheid is hij een gewel-

dig trouwe, lieve en zorgzame kame-
raad".

Rusman bekent dat hij „altijd al stapel-

gek" is geweest op herders. „Als er een
kans was, is er een hond geweest bij

me. Een tijdlang ging dat niet, toen we
in Heemstede woonden. Maar hier, bij

de werf, is ruimte genoeg". Zo'n jaar

of tien geleden kocht hij een heel

mooie teef, bij een fokker die hij op
een terrein bij de Zeeweg in Overveen
een hond had zien africhten. Oorspron-
kelijk dacht hij ook alleen over africh-

ten. Tot iemand zei: man, jij moet gaan
fokken! Dat is hij dan ook gaan doen,
nadat de teef, een zwarte hond met
bruine poten, zeer goed gelopen had op
een tentoonstelling en in de open klasse

(boven de 24 maanden) topuitmuntend
had verkregen. ,,Niet op grote schaal,

ik ben geen 'broodfokker, 't Is zuiver

liefhebberij. Steeds maar weer verbete-

ring brengen in het ras, dat is voor mij

het voornaamste. Een krachtige, sier-

lijke hond met een goed karakter, daar
gaat het om".

Niet eenvoudig

Dat is dan niet zo maar even ,,ecn

nestje fokken", zo blijkt wel uit zijn

relaas. De baas moet er niet alleen

verre reizen voor 'ondernemen, maar
desnoods ook wonderlijke bokkespron-
gen voor maken. Met teef Anke ging

het in ieder geval niet alledaags. Nadat
Joop Rusman maandenlang bloedlij-

nen had bestudeerd, kwam hij tot de
slotsom dal hij voor zijn Anke dekking
moest halen bij top-van-de-top-vader

Canto Arminius in Weinheim bij

Mannheim. ,,Maar wat ik ook probeer-

de, ik kon niet aan bod komen. Voor
zo'n beroemde hond staan ze in de rij

en meer dan zestig dekkingen per jaar

mag hij niet doen. _Maar Anke was
loops en de tijd drong. Ik weet het nog
als de dag van gisteren: het was op een
snikhete dag in april en hier even
verderop stonden ze met tulpen en
narcissen. Ik heb er een hele berg van
gekocht en in natte kranten gewikkeld
om ze goed te houden. Bloemen in de
auto, mét Anke -op weg naar Wein-
heim. Om zes uur 's avonds was ik

daar. keurig op de goeie tijd, want ik

wist wel dat die man overdag op zijnm
werk met lastiggevallen wilde worden.

Een prachtige villa -je moet met verge-

ten in Duitsland is zo'n beroemde hond
wel 100.000 Mark waard- en die man
staat in zijn tuin te harken. Ik zeg: ik

kom uit Amsterdam, want dat maakt
dan nog een beetje indruk, weten ze

veel waar Cruquius ligt, maar onver-

biddelijk hoor. Ga maar terug, zegt ie,

ik heb geen dekking over, ik zie echt

geen gaatje meer. Nou begreep ik hem
best hoor, al is mijn Duits dan niet wat

het wezen moet, maar als het je zo

uitkomt doe je dan rtiaar net of je het

niet verstaat. Dus ik zeg: .,o, wilt u de
aankeuringspapieren zien." en ik loop

naar die auto om de papieren van die

teef te halen, gelijk zie ik z'n vrouw bij

het raam staan. Zo'n vrouw is in

Duitsland toch meer de baas dan in

Holland hè, ik naar d'r toe, met de
papieren en die berg bloemen. Bloe-

men uit Holland, zeg ik, alstublieft.

Toen hoefde er niks meer gezegd te

worden. Ze geeft een brul uit het raam
en er werd brood voor me klaarge-

maakt en koffie en Anke mocht aan d'r

bruidsnacht beginnen. Een paar weken
later heb ik God op m'n blote knieën

gedankt dat 't in één keer goed was
gegaan..."

Teleurstelling

Als hel grote moment daar is, komt
echter toch een enorme teleurstelling.

Rusman: ,.De hele nacht was ik op
geweest en bij haar gebleven. Dat hoeft

niet, zo'n beest kan zich ook alleen

redden, maar ze zijn ontzettend blij als

je er bij bent. De hele dag had ze

gewacht tot ik thuis was en ik zei:

handhoekingen. Voor goed gesloten.

In stap achter en voor iets eng. Ruim
uitgrijpend gangwerk uit vaste rug.

Lichte haakstaart naar links. Goed
karakter. Moed, Kampftrieb en hard-

heid uitgesproken.

Superhond

Zo'n superhond, waarm zowel kynolo-

gische kenmerken als karaktereigen-

schappen optimaal samengaan, mag
dan ten dele een geschenk uit de hemel
zijn. voor een ander deel is hij wel

degelijk een produkt van menselijke

aandacht, liefde en begrip.

Rusman: ,,De erfeüjkheidstheorie leer

je uit boeken. Kynologisch zijn er zo'n

vijfentwintig punten van belang zoals

ben je er wel een jaar mee bezig. Op
zondag ga ik dan wel om zes uur de
deur uil en tegen vieren kom ik er weer
in. De mensen denken dan wel eens dat

zo'n hond dat een verschrikking vindt,

maar dat is niet zo. Ze staan gewoon te

gillen ais je weggaat, 't is een uitje voor

ze. Wat je moet proberen, bij dat

africhten, is de goede eigenschappen er

uit te ha' n. Je moet zo'n hond gewoon
in huis kunnen hebben, zonder het

risico dat ze door bepaalde angsten ten

onrechte mensen aanvallen".

Pakwerk

Bij het africhten gaat het om speuren,

appel en pakwerk. Rusman: ,,Kim bijt

ontzettend hard in een pakwerkcr.

Kim v.d. Ouinschotert, geboren 10-7-1978.

Vader: Canto Arminius. Grootvader: Canto v.d. Wienerau. Grootmoeder: Frigga v. Ecclesia Nova.
Moeder: Anke v.d. Ouinschoten. Grootvader: Iro v. Pelgersberg. Grootmoeder: Xenia v.d. Boekhorst.
Kleur en aftekening: zwart-geel.

Kim is hier „in stand" gezet.

Kim te midden van haar (acht we-
ken oude) puppies; ze bracht er acht
ter wereld, ongeveer het maximale
aantal dat een moeder kan verzor-

gen en zogen.

,,kom meid. dan gaan we een eindje

lopen." Toen kreeg ze drang. Maar de
eerste vier die geboren werden, alle-

maal reuen, waren dood. Dokter Hag-
dendoorn heeft nog injecties gegeven,

het hielp allemaal niet. waarschijnlijk

was Anke tijdens haar dracht ergens
tegenop gelopen. Doodop ben ik naar

bed gegaan. Alle moeite voor niks! En
's morgens, toen ik weer ging kijken,

lag daar toch nog één teefje, een levend

teefje. Heel klein, maar gezond. Dat
was een jubel! Zoiets vergeet je van je

leven niet meer. En dat kleine teefje is

nou Kim geworden. Kim v.d. Duin-
schoten (zoals de kennel heet) en weer
een superhond".

KIM

Kim. geboren op 10 juli 1978 en op dit

ogenblik een zichtbaar gelukkige moe-
der van acht levenslustige en hartver-

overende puppies, zwart-geel van

kleur, verkreeg tijdens een op 18 mei
1980 in Leiden gehouden keuring van

de Vereniging van Fokkers en Liefheb-

bers van Duitse herdershonden (VDH)
een ,,geweldig goed" beoordeling. Het
totaalbeeld wordt als volgt weergege-

ven: Grote, middelkrachtige, uitdruk-

kingsvolle teef. Droog en vast. Goede
schoft, rug en kroupe. Goede voor-

handhoekingen, zeer goede achter-

bouw, voorkomen, mooie vacht, voltal-

lig gebit, geen kies te weinig maar ook
geen kies te veel, goed scharend, de

bchofthoogte mag bij een teef niet meer
zijn dan 60 centimeter, bij een reu niet

meer dan 65 centimeter, het gewicht is

van belang, een hond mag niet te dik

zijn, het pigment, dat is de kleur, moet
goed zijn. Te lichte honden zijn niet

gewenst. In Amerika komen zelfs witte

herders voor, hier wil men ze niet".

Maar na de geboorte bgint de zorg.

Mensen die helemaal vertederd door
zo'n donzig hoopje hond een puppie
maar direct willen meenemen, waar-

schuwt hij dan ook altijd dat er nogal

wat aan vastzit. .,Zo'n puppie is leuk,

maar je moet wel weten wat je begint.

Je moet later ook een grote hond in

huis kunnen hebben en de consequen-
ties van de opvoeding willen overzien.

Als je een jong hondje in huis neemt
moet je met tegen een uur of negen het

beestje voor het eerst gaan uitlaten.

Dan vind je het wel al allemaal in de
keuken. Vroeg je beo uit, dat moet
dan. En met een puppie moet je

behoedzaam omgaan. Z'n gang laten

gaan lekker uitdartelen, maar hem
niet oververmoeien. Geen stukken
hout in zee gooien, die hij moet gaan

ophalen. Um^ het» je kans op afwijkin-

gen in het bot. de zo gevreesde heup-
dysplasie, die op onoordeelkundig fok-

ken kan berusten, maar ook op te grote

vermoeiing van de pup. Dan is er een
uitgekiend dieet nodig. Zo veel van dit,

zo veel van dat. Daar ben ik heel

precies in. En dan het africhten. Dat
moet je langzaam opbouwen en dan

Maar zo gooit hij die mouw weg of ze

staat recht tegen hem op, in zijn gezicht

te likken. Dat is het goeie: alleen die

mouw is de vijand". Van twee dingen is

hij heel zeker: een hond vergeet nooit

en je moet consequent zijn in je opvoe-
ding. ,,Toen we hier pas woonden heeft

een man Anke eens uitgejouwd. Die
kon nooit meer op de werf komen. En
als je een hond ten onrechte straft, is

dat er heel moeilijk weer uit te halen.

Ik heb het gevoel dat herders zeer

intelligenfzijn. Ik praat ook altijd met
ze. Maar ze moeten weten wat ze aan je

hebben. Valse honden -die maken de
mensen zelf".

Inzet

Hoeveel inzet er voor komt kijken

blijkt uit de woorden van mevrouw
Rusman. als haar man even met de

fotograaf naar de luin verdwenen is.

,,Je bent altijd bezig, je kunt niet mci
vakantie. Dat zijn dingen waar ik in het

begin wel eens moeite mee had. Vroe-

ger gingen we heerlijk kanipcii.n. s.i-

mei) komi dal er niet meer van. Oude-
jaar konden wc bij kennissen vieren,

maar mijn man zei ..nee hoor, er komt

misschien geknal, ik blijf bi| m'n hon-

den".

Nu hebben wij geen kinderen meer die

je mee moet nenien naar een pretpark,

dal vond ik altijd zo'n ramp. en ik hou

ook erg veel van die honden. En in de

zomer Is het hier in de tuin ook fijn en

rustig".

Ook zi) weei uit ervaring hoe opmerk-
zaam een herdershond is. ,, Laatst zag

ik het in Vijfiiuizen. bij een huis met

een vijver en een glooiiend gazon. Er

liep een kindje langs het water, steeds

dichter op de rand van de vijver af. De
herder van die mensen ging er pal vó6r\
liggen".

Een andere opmerkelijke ervaring

weet ze uit het tijdschrift van de vereni-

ging: Kitty van 't Mienendeei, die

normaal goed onde appel staat, laat

tijdens oefeningen haar baas opeens
schieten, omdat zij gezien had wat de
baas was ontgaan: zoontje Karsten lag

in de sloot. Mei een pak vol eende-
kroos, maar gezond en wel, kon Kar-
sten naar huis worden gebracht. Sinds-

dien is Kitty echter doodzenuwachtig
als de kinderen in bad moeten. Ze is

alleen met geweld uit de badkamer weg
te krijgen -wat haar niet wordt aange-
daan. Ze mag elke poedelpartij bijwo-

nen!

Weg
Als de puppies <;o'n week of acht zijn.

laat moeder weten dat ze het eigenlijk

wel genoeg \indl en de puppies maar
op eigen benen moeten gaan staan.

Ondanks alle waarschuwingen is het

natuurlijk loch jliijd m.iai weer een

gok ol het dier goed tcrechi'Komt en de
karakters vmi I\u)^ en puppie harmo-
niëren. Maar wonder boven wonder is

het tot nu toe alujd goed gegaan.

Rusman: ,.We hebben 't altijd goed
geiroften. Ik ga steeds coiitn'Ieren en

als het niet naar ini|n zin l^. vertel ik

het wel. Ma:ir de meeste mensen blij-

ven ook zelf contact houden Zo'n

herder -als je er eenmaal door gegre-

pen bent, blijft hij je binden. En dat

geldt ook voor de iiefhebbcri onder-

ling."

."Mice Vervvcv

Sinds onheuglijke tijden is er een
samengaan van mens en. dier. Een
toestand die wij nu als normaal
beschouwen, maar die in feite toch

een historische grondslag heeft. Im-
mers, deze symbiose heeft in het

verre verleden haar oorsprong ge-

vonden in de domesticatie (tot huis-

dier maken) van wilde dieren.

Dat de vroegste voorouders van
onze honden in het wild leefden

wordt algemeen aangenomen. Zij

die veel met honden omgaan, her-

kennen tal van eigenschappen van
wilde dieren, zoals het enkele malen
ronddraaien van de hond voordat

hij gaat liggen -alsof hij gras wil

plattreden -en hel roofdierachtige

besluipen van zijn vijand of speelge-

noot. Ook het feit dat aan hun lot

overgelaten honden zich m troepen

aaneensluiten (zoals in Spanje vaak
voorkomt( om camen op roof uit te

gaan en het sinistere huilen dat de
nog wilde hondachtigen aannemen
in plaats van het normale blaffen,

duiden op een psychische terugkeer

naar hun verre verwanten.

Hoe en waar domesticatie heeft

plaatsgevonden zal wel nooit met
zekerheid kunnen worden vastge-

steld. Naar alle waarschijnlijkheid is

het eerste contact tussen mens en
hond ontstaan rondom de leger-

plaatsen van onze vroegste voorou-

ders, die in de wilde hond eerst een
jachtbuit zagen en pas naderhand
een waardevolle helper

Tot enkele' tientallen jaren geleden

he^ft de hondenfokkerij zich dan

ook nagenoeg uitsluitend bewogen
op hel gebied van de gebruik.shon-

denfokkerij: waarschijnlijk aller-

eerst als waakhond, toen voor be-

waking van hel vee, vervolgens als

jachthond en ten slotte voor allerlei

diensten. .Afbeeldingen op oudheid-

kundige vondsten bevestigen deze

stelling. Ontelbaar zijn de primitie-

ve weergaven van allerlei soorten

honden -van rassen kan nauwelijks

gesproken worden- op vazen en
muurtekeningen. Later vindt men
de hond ook vertegenwoordigd op
schilderijen (vaak hij jachttafere-

len) en in de liter.ituur (in verschil-

lende hoedanigheden). Homerus
geeft in zijn Ilias en Odyssee een

lugubere indruk van de honden,
maar schildert /e ook van een ande-

re zijde: als dodunoffer. jacht- en
herdershond. In de Noorse mythen
IS de hond ook verscheidene malen
in verschillende hoedanigheden ver-

meld. Koning Haakon de longere

(1257) ging vaak op jacht met val-

ken en honden Koning Samson eist

60 valken en 60 tachthonden.

In een oude Duitse wet uil de

zevende eeuw is een spoor te vinden

van een herdershond Vertaald

staat er: ..Degene die een herders-

hond doodi, die in vlaai is een wolf

zijn prooi te ontnemen ol hem te

doden en die in staat is zo hard te

blaffen dat zijn geluid gehoord kan
worden bij de tweede of derde

naburige boerderij, zal gestraft wor-

den met een boete van drie solidis

(ongeveer 20 gulden)."

Dat honden op daken als waakhon-
den gehouden werden, schijnt geen
zeldzaamheid te zijn. Dii was reeds

gebruik in het oude Egypte en eind

vorige eeuw werd het ook vastge-

steld in China. Heden ten dage kan
men het fascinerende verschijnsel

van een hond op het dak nog
waarnemen op het eiland .Malta

Pas aan het eind van de vorige eeuw
ontstond de doelbewuste fokkerij

van in uiterlijke verschijningsvorm

,,mooiere" honden en werd een
begin gemaakt met de fokkerij van
rashonden.

Herders

Wat zich precies heeft afgespeeld in

de ontwikkelingspcriode van het

herdersras, is niet bekend. Het naar

schatting 3000 jaar oude beeld van

een zittende hond, dat bij opgravin-

gen in Assiout (Egypte) werd ge-

vonden, toont reeds een treffende

gelijkenis met een Duitse herders-

hond. Het volgende bericht over het

voorkomen van Duitse herdershon-

den stamt uit de zevende eeuw (de

eerder geciteerde wet) en in 1606

schreef een zekere Gessncr: ,.Veel

van de grote honden wordt geleerd

huis en hof te bewaken; ze worden
algemeen herdershonden genoemd.
Deze honden moeten groot, sterk

en moedig zijn. Bovendien moeten
zij wil van kleur zijn opdat de
scchapen niet bang voor hen zijn en

ZIJ met door de wolven opgemerkt
kunnen worden. Door hun witte

haarkleur kunnen ze in het donker
ook gemakkelijk van de wolven
onderscheiden worden. Zij dragen
een halsband met scherpe punten,

die voorkomt dat de vvolven hen hij

de keel grijpen"

Dit IS vrijwel de enige berichtgeving

die er over de vroege ontwikkelings-

geschiedenis is. Pas omstreeks de
eeuwwisseling begint de geschied-

schrijving van het ras en de verdere

ontwikkeling, dank zij het ontstaan

van kynologische belangstelling. Op
22 april 1899 verenigden zich in

Karlsruhe liefhebbers van de gc-

bruiK.shond en op deze vergadering

werd besloten tot oprichting van de

,,Verein für deutsche Schaferhunde
(SV),: de vereniging die in betrek-

kelijk korte tijd uitgroeide tot de
grootste speciale vereniging ter we-
reld. Twee mensen hebben zich

bijzonder verdienstelijk gemaakt
daarbij- Arthur Meyer. die de stam-

boomfaoekhoudmg verzorgde maat
kort na de oprichting overleed, en
Ma.\ von Stphanitz. die ruim dertig

jaar zijn vereniging op onnavolgba-

re wijze heeft geleid. Zijn sian-

daardwcik ,,Der deutsche Schatei-

hund in Wort und Bild" heeft zeer

veel bijgedragen tot een beter be-

grip voor de herdershond.

(Gc/^e\'i'ns groieiuleels oiukeiu! aan
een juink'uinboek, wigegeven in

1%-I Ier herdenking van het 50-jarig

bestaan van de Utrechtse Duitse

Herdershonden Verenigitig)

lAdverieiuies)

ÏO'SOZ I
Onze fantastische koliektie bont- en bruidsmode gaat met

fikse kortingen de deur uit. Evenals de adembenemende cocktail/

avondjaponnen. Haast U!U^^
bOnt-CnbrUldSrnCXlC KaWerstraat 202. Amsterdam, tel 24 48 07

HAARLEM - Met ingang van 1 januari

1981 zullen de aktiviteiten op het ge-

bied van algemeen maatschappelijk

werk verricht door het Interparochieel

Maatschappelijk Werk, Zuid-Kenne-
merland, gevestigd te Haarlem, Prin-

sen Bolwerk 1 worcTcn voortgezet on-

der de naam Katholieke Stichting „In-

stelling voor Maatschappelijk- en Wel-
zijnswerk in Zuid-Kennemerland".

Deze gewijzigde tenaamstelling maakt
het mogelijk de roepnaam IMW, waar-
onder de instelling bekend staat, te

blijven gebruiken. Het IMW is er voor

hulpverlening aan 'een ieder die woont
in Zuid-Kennemerland. Men kan bij de
instelling terecht met moeilijkheden in

de persoonlijke sfeer en in de omgang

Katholiek

Maatschappelijk

Werk
met anderen, met .situaties in het dage-

lijks leven die men niet alleen aankan.

Op de zeven bureaus, verspreid over

het gehele werkgebied, wordt dagelijks

spreekuur gehouden van 9.00 tot 10.00

uur. De maatschappelijk werkers zijn

dan tevens telefonisch bereikbaar voor

het maken van afspraken.

De bureaus zijn gevestigd:

Haarlem Noord: Rijksstraatweg 26,

tel. 272687 en 252132; Haarlem binnen-

bad; Gierslraai 14. lel. 320225. liaai-

lem Oost: Nagtzaamplein 32. tel

353134; Haarlem Schalkwijk: Laan van

Angers 1, tel. 335799 en Jan van

Zutphenstraat 136, tel. 339983: Heem-
stede: Res Novaplein 4, tel. 280103:

Zandvoort; Noorderstraat !, tel.

02507-13459.

Direktie en administratie: 9.00 tot

18.00 uur: Prinsen Bolwerk 1, Haar-

lem

^'\^^-^:^^
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Als een goede buur, te*yer,i-\

HAARLEM • Dinsdag 20 januari

wordt er een informatie-avond belegd
voor lichamelijk en zintuigelijk gehan-
dicapten en mensen, die nauw bij hen
betrokken zijn. De aanwezigen kunnen
zich dan oriënteren over deelname aan
de gespreksgroep(en), die in aanslui-

ting op deze avond start(en).

De onderwerpen woiden in onderling

overleg door de deelnemers bepaald en
kunnen variëren van ,,hoe ga ik met
mijn handicap om'.'" tot ,,is de direkte

omgeving van de gehandicapte ook
gehandicapt?" Ook praktische proble-

men kunnen aan ae orde komen.

De informatiebijeenkomst vindt plaats

van 20 tot 22 uur in de Foyer-zaal

beneden van De Egelantier, Gasthuis-
vest 47, Haarlem en wordt gehouden
onder auspiciën van de Werkgroep
Psycho-sociaal van de Kommissie Li-

chamelijk Gehandicapten Zuid-Kennc-
nierland.

Voor nadere inlichtingen of opgave kan
men terecht bij: Ellen Mouïijn, icl

(020) 657238 en Bodil Blokker, tel

(023) 285114.
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OP 15 JANUARI
begint onze uitverkoop.

EXTRA PROCENTEfSS, voor vaste
kliënten.

De kortingen kunnen zelfs oplopen
TOT 50%
TOT ZIENS

Philipsen mannenmode
Haltestraat 40 - Zandvoort

behang
|

vanaf

{ { i

gorcJijnstof

per rol-

Uitstekende kwaliteit handgekloofd

OPE^SHAARDHOÜT
Langbrandend en spa! vrij.

bv haarlems hardhout

Pfinsessekade 53, Haarlem of Flijlcsweg 343,

Santpoort, telefoon 023-375381-314107

Grote zak 8,00 Per hub. mtr. 80,-

Twéé kub. mtr. thuisgebracht vanaf 190,-

vanaf § # ff%s^ %0 per meter

I I 1 I I I I

Raadhuisstraat 92 - Heemstede
Tel. 023 -28 61 82

fjrl

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

OUBROVNIK"
Zeestraat 41. Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem

Tet. 023-322609
is bijna 10 jaar gevestigd.

Daarom hebben wij voor u vanaf heden een
(van maandag t/m vrijdag)

speciaal wintermenu
— goulash-soep —

stokbrood
— gemixte grillplaat —
3 soorten vlees (mager)

met verse salade, saus en aardappelpuree
— palacinka —

warm flensje met koude roomvulling

14,50
Dit menu hebben wij alléén in Zandvoort.

Om de koude wintermaanden wat aangenamer te maaien.
Wij zijn de gehele week geopend.

Voor reserveren:

Telefoon 02507-15110 na 15.00 uur.

IME

Onze nationale viiegtuiginaustne

heeft 'n uitstekende naam als

ontwikkelaar en producent van

vliegtuigen voor korte en middel-

lange afstanden Metgioeiena
sukses worden de Fokker toestellen

over de hele wereld ingezet

Cl oei van het personeelsbestand,

met name op de produktie-

afoelingen. is daarvan het gevolg

Daarmee wordt een extra oeroep op
het kader gedaan Vandaar deze
uakature

voonnan in de afdeling
„verspaning"
..verspaning" IS binnen Fokker 'n

belangnjke afdeling Met grote
nauwkeurigheid worden er vitale

vliegtuigonderdelen geproduceerd
Hetafwerken van verspaande
produkten is evenzo precisiewerk

In een van de aparte groepen
..nevenbewerking" IS 'n '15-tal

mannen en vrouwen verant-

woordelijk voor die

afwerking boren, tappen,
opmaat schurenenz
Voor deze groep zullen

WIJ een tweede groepsleider

aantrekken Hij zal zich specifiek

bezighouden met het inwerken van
nieuwe, veelal jonge mensen
Hij draagt kennis over en begeleidt
hen tijdens de inwerkperiode.

Ook werkmotivatie behoort tot zijn

taak

De kandidaat
Op een bepaalde opleiding letten we
met zo Veel belangrijker is het,

dat U een ruime ervaring in het bank-
werken kombmeert met duidelijke

ieiainggevende kwaliteiten

Omgaan met mensen en het over-

dragen van kennis heeft Uw interesse

De sollicitatie

Met belangstelling zien wij Uw reaktie

tegemoet Fokker BV,

Personeelszaken nr. 152/80/RP,

Postbus 7600, 11 17 ZJ Schiphol.

Een psychologisch onderzoek zal

een van de
selektiemiddelen

zijn

FOKKER BV.

Van producent naar consument!
Daarom vers en voordelig: aardappelen, groente, fruit,

kip, boerenkaas, eieren, peulvruchten em.

Bintjes 25kiio7,S0 • Irenes 25k<io9,75

pracht middenmaat COX U OfangB kist vol a 15 kilo

slechts 7,50 - Spruitkool kiio1,50

Witlof kilo 2,95 • Heerlijke Coiiiice handperen

kilo 1,50

Dofi uw voordcel, koop bi/

CONSUMENTENBOERDERIJ
Uweg 997/hoek Kruisweg, Hoofddorp.

Geopend WO. t/mza.

DE TELEGRAAF
vraagt met spoed een

AKTIEVE AGENT
+ BEZORG(ST)ERS
voor het agentschap HOOFDDORP.

Zeer aantrekkelijke vergoeding
*-gratis R.P.S. -spaarregeling.

Inlichtingen:

dhr. Mulder - Graan voor Visch 18516
Hoofddorp - Tel. 02503 - 1 66 27

TE KOOP GEVRAAGD:

eine

eengezinswoning

met 2 slaapkamers (type 2002 B) in

Wallenborgstraat,

Pater Damiaanstraat of

Florence Nightingalestraat.

m milEenaariBgi
makelaardij b.v. Is^s^

TE KOOP IN ZANDVOORT
van particulier

KLEINE WONING
nabij centrum.

Jnd.: garage, hal, toilet, douchecel-
Ie et.: woonkamer, slaapk., keuken met
balkon. Gestoff., en gasverwarming

plus enige 'extra's.

Vraagprijs f 90.000.—

(Brieven onder nr. 492 bur. v. d. blad.

PULAJoegosiavnsch restaurant

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskoolgeroosterd.

Menu's vanaf 16,50
Resen/eringen vanaf 15.00 uur, tel. 285.285
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.

Maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145, Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

OPRUIMING

%.;v •
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Maandags gesloten.

Pantalons 49.75

Jacks en

kolberts 99.75

Kostuums 149.75

Overhemden

en truien 24.75
Op al onze niet-afgeprijsde artikelen

gedurende de uitverkoop

10% korting

SAUNA
B0UWE5
PALACE

Sportmassage, pedicure,

ionrtebank op afspraak.

Sauna dag. geopend van
14.00-22.00 uur,

's zaterdags van 1 1.00-

17.00 uur.

Burg. V. Fennemspteia
Tel. 02507 -138 71.

Ingang hotel.

ATTENTIEI
Bent u In 1981 12 '/i of

25 jaar getrouwd?, dan
krijgt u van

PROFICIAT EXPRESS
een pakket aangeboden.
Belt u dan onze hostess

Mevr. V. Beem
Tel. 02526-73461.

OPPAS
gevr. V. woensdag-
avond 19.45-24.00 u.

2 kind.(3jaar/baby.

Tel. 02507-15195.

Te koop gevraagd

Marklin treinbaan

mag uitgebreid zijn.

Tel. 023 - 241928.

HANDSCHOENEN
skai 14,35

HANDSCHOENEN
leer, v.a 49,50

WANTEN, leer ....54,50

WOLLEN SJAALS
van Yamaha 24,50

HELMMUTSEN
v.a 6,95

Hoofddorps

Bromfietsliuls

Concourslaan 21

HOOFDDORP
Tel. 02503 -149 07

' Kunstgebit stuk?

Klaar terwijl u
wacht!

Cïpopend nnijfidaq I m
vrijdag 9 00 lol 1 1 30 uu'

en 13 30 tol 16 30uui

R. Leeseman
Ho9mari|n 60. Uithoorn,

«el 02975 6 54 74

OPENHAARD-
BLOKKEN

Oebr Swcers, Hoveniers
bedri)f, boomrooil)edrijf.

Hoofddorp
Voor particulieren en bc
drijven

Tol. 023-284e94. b.g.g.

282043 of 338608.

ZOU buiten willen werken, in

de liavens, aan de grens of op een
vliegveld, veel afwisseling, mensen
om me heen . .

.

Dat kan bij de DOUANE, maar dan moet U op 1 september 1981 minstens 18 en niet ouder
dan 27 jaar zijn. Ook moet U goede ogen hebben (een bril behoeft geen bezwaar te zijn).

Misschien heeft U een MULO/MAVO-diploma; dat kan een aanbeveling zijn, maar is niet

vereist. Ook als U dit jaar eindexamen doet kunt U dus solliciteren.

Heeft U belangstelling?

Solliciteer dan naar de functie van

douane-ambtenaar (rnnl./vrl.)

De opleiding voor deze functie zal gedurende de eerste 4 maanden plaatsvinden aan
het Douane-opleidingsinstituut te Elspeet, alvi/aar U intern zult verblijven. Deze opleiding

start 1 september 1981.

Het salaris bij indiensttreding:

18 en 19 jaar f 1753,- per maand 24 en 25 jaar f 2048,- per maand
20 en 21 jaar f 1838,- per maand 26 en 27 jaar f 2118,- per maand.
22 en 23 jaar f 1931,- per maand

Daar komt nog bij een vakantie-uitkering van 7Vj%. Daar kunnen nog bijkomen een toe-

lage voor onregelmatige dienst en een eventuele tegemoetkoming in de pensionkosten.

Na een volledig kosteloze opleiding (totale duur ± 2 jaar) volgt benoeming tot assi-

stent (maandsalaris max. f 2530.-) met promotiemogelijkheid tot assistent A (maandsalaris

max. f 2800,-). Daarna zijn de mogelijkheden nog niet uitgeput, maar dat hangt van Uw
capaciteiten af.

Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van
vacaturenummer 1-0002/3944 (in linkerbovenhoek

van brief en enveloppe) en uw huisadres met
postcode, zenden aan de
Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1.

Correspondentie-adres:

Postbus 20013, 2500 EA 's-Gravenhage.

:;,.5;>0'5s;;
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EUROTEX BLUFTAAN KOP

Kong raakt

verlies in enerver
HILLEGOM - De SC Hong Kong is er

niet in geslaagd om de aanval op de

koppositie van Eurotcx met succes af te

ronden. Een meer aanvallend Hong
Kong moest, na een enerverende strijd,

zijn meerdere erkennen in het Amster-
damse Eurotcx, 3-4.

De Zandvoorters namen van het begin

af het iniliatief en waren enkele malen
dicht bij een doelpunt. Een schot van

Mcnno Visser werd door de doelman
weggestompt voor de voeten van de
aanstormende Richard Kerkman, die

met een niet toegestane sliding van

scoren werd afgehouden.
Koploper Eurotex liet in deze fase zien

dat het niet voor niets de leiding heeft

in de interregionale zaalvoetbal-hoofd-

klasse. Met goed opgezette aanvallen,

waarbij de bal van voet naar voet ging

kwam het soms gevaarlijk voor het doel

van Eddy Steffers. In de 15e minuut
was Steffers bij zo'n aanval volkomen
kansloos. 0-1.

Enige minuten later was het wederom
raak, toen een goede dieptepass uitste-

kend door een Eurotex-aanvallcr werd
afgerond, 0-2. Hong Kong bleef vech-

ten voor een gunstiger score, maar te

individueel spel verhinderde dit voor-

alsnog. Toch kwamen de badgasten

nog voor de rust op 1-2, toen wel een
goede combinatie werd uitgevoerd.

Marcel Schoorl werd aangespeeld en

Autorit

Sandevoerde
ZANDVOORT - De autosportvereni

ging Sandevoerde organiseert op zon

dag 25 januari een eenvoudige autorit

op het systeem Bolletje-Pijltje. De rit is

uitgezet door de heren J. en F. Draijer.

Lengte van de rit is 25 kilometer, die

met een gemiddelde snelheid van 17

km /uur dient te worden gereden. De
hele route is uitgezet in de gemeente
Zandvoort.

Start eerste deelnener 13.31 uur, vanuit

het clubhuis van voetbalvereniging

Zandvoort 75.

' Dit clubhuis is gelegen in het binnen
' terrein van het circuit. Het is gemakke-
- lijk te bereiken via tunnel Oost en dan
" rechtsaf.

Dit is weer het eerste evenement van

het nieuwe jaar en telt tevens mee voor

het clubkampioenschap van de A.S.V.

Sandevoerde. Het inschrijfgeld be-

draagt ƒ10,— , leden ƒ1,— korting.

Gelegenheid tot inschrijven vanaf

12.45 uur in genoemd clubhuis. Voor
meer inlichtingen kan men zich wenden
tot de volgende telefoonnummers:
02507-13729 of 02507-16179.

hakte de bal direkt door naar Eddy
Vastenhouw die vrij voor de doelman
scoorde.

Er volgde een sensationele slotfase van

de eerste helft. Een aanval van Hong
Kong werd besloten met een schot op
de paal en de daaruit voortvloeiende

tegenaanval van Eurotex werd even-

eens besloten met een knaller op de
paal. Nadat een Euroicx-speler wegens
twee achtereenvolgende overtredingen

voor twee minuten naar de strafbank

werd gezonden, werd de druk van
Hong Kong nog groter. De gelijkmaker

kon niet uitblijven en het was Chris

Jongbloed, die met een verrassende

punter 2-2 op het scorebord bracht.

Na de rust een zelfde beeld. Een meer
aanvallend Hong Kong en een uitge-

kookt spelend Eurotex. Beide doel-

mannen weerden zich prima in deze

fase en voorkwamen met spectaculaire

reddingen enige doelpunten. Na tien

minuten nam Eurotex toch weer ver-

ras.send de leiding. Een goed uitge-

speelde aanval werd op fraaie wijze

afgemaakt, 2-3. De Zandvoorters wa-
ren geenszins aangeslagen en bleven

met aanvallend spel zoeken naar een
opening in de defensie van de gasten.

Wederom was het Chris Jongbloed die

voor de gelijkmaker zorgde. Een van
richting veranderd schot verdween on-

houdbaar achter de Eurotex-doelman,
3-3.

Met nog vijf minuten te spelen was de
spanning te snijden. Hong Kong wilde

meer dan een gelijkspel en nam daar-

door wat risico's. Een misverstand in

de Zandvoortse defensie bood Eurotex
de kans om uit te breken. Van deze

gelegenheid profiteerde het dan ook
bekwaam, 3-4. Met nog enige minuten
te spelen haalde coach Bert Leijen-

horst, doelman Steffers naar de kant en '

zette een extra aanvaller in. Er volgde

een sensationeel slot. Het doel van
Eurotex kwam onder een waar bom-
bardement van schoten en kopballen te

staan. Steeds echter, stond de keeper
of een verdediger op de goede plaats

Fotocursus

Nieuw Unicum

ZANDVOORT - Afgelopen dinsdag is'

de fotocursus in Nieuw Unicum wê'ef

gestart. Deze cursus, die iedere dins-

dagavond wordt gegeven, staat onder
leiding van Henk Tromp en duurt van

19.00 tot ± 22.30 uur.

Het cursusgeld bedraagt ƒ 20,— voor

tien lessen. De cursus staat open voor

een ieder, die graag iets wil leren over

fotograferen, ontwikkelen, afdrukken,

vergrotingen etc. ,

Belangstellenden kunnen zich nog mel-

den bij Nieuw Unicum, afdeling SWK.

OCDO
GARAGE
STRIJDER
Burg. v. Alphenstraat 102,

Zandvoort, tel. 02507-14565.
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Ruiltseors
ZANDVOORT - Op zaterdag 17 ja-

nuari aanstaande zal van 13.00-17.00

uur een ruilbeurs worden gehouden,
georganiseerd door ,,De Verzame-
laar". Ditmaal in het clubgebouw van
de vereniging in de Roggestraat 21 te

Haarlem-Noord.

De toegangsprijs bedraagt een kwartje,

geruild kunnen worden: oude ansich-

ten, postzegels, munten, le-dag-enve-

loppen etc. etc. Inlichtingen worden
verstrekt onder telefoonnr.: 023-

322149.
' 'T"

Denkt u aan de opruiming!
Hoe eerder u bent des te

betere koopjes heeft RADIO
PEETERE voor u. Hebben we

I niets van uw gading dan
maken we gewoon iets voor
u in de opruiming.

RADIO PEETERS
Haltestraat 56

Bij opening taveerne 'De Bomschint'

laet ons wèlweze met elkan
;
'"? "7'^ 'i^jl V"
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Zandvoort - Aan de vroegere ichippers van de bomsc/iuitcnvloot nH Zandvoort /leriniicrt nog altyd de vaak in de
badplaats gebruikte zinspreuk „Laet ons wèlweze met elkander", en dit zinnetje wordt dan uuk gebruikt op de placcmats

in de pas geopende taveerne ,,Dc Bonischuit" van Yvonne en Boisdewijn Duivenvoorden.

Een etablissement in de Halteslraat dat op vrijdag 2 januari bijzonder feestcliik weid geopend, wam Boudov,i]n of

Bobo, is in het dorp zeker geen onbekende. Niet alleen is hij de overbekende Prins carnaval van de ,,Scharrenkoppen",

maar ook heeft hij jarenlang in de horeca gewerkt. Nu hij en zijn vrouw zelf een restaurant hebben geopend, was er op
de drukbezochte receptie dan ook veel belangstelling uit deze branche.

Tavernee ,,De Bomschuit" is anders dan anders, en de nadruk ligt zeker op de historie van Zandvoort. Niet alleen

werden door het Genootschap Oud Zandvoort balken van een bomschuit in bruikleen afgestaan, ook de bomschuilclub
stond een model af, dat nu als blikvanger fungeert. Door de heer Steen werden de nostalgische placemats ontworpen, en

de foto's en platen uit het Zandvoort van 1900 verlenen de zaak een eigen sfeer.

Uiteraard is het menu ook aangepast. Zo is er als spedaliteit bij de voorgerechten het ,,bomschuitje" en ook de , .steak

bomschuit" mag er zijn. ,,Een knap stuk vlees met alles er op en er aan", zoals Bobo zegt, en zeker niet duur (ƒ 22,50).

Bovendien kan de huiswijn, een rode en witte bordeaux , .Pierre Baptiste" a ƒ 17,50 per fles, iedere toets van kritiek

doorstaan, want die is uitstekend.

Uiteraard kan men ook vis eten. de kaart telt verschillende visgerechten, die anders zijn dan anders. Mocht men daar

ook geen trek in hebben, dan zijn er altijd nog de kip-specialitciten. Keuze genoeg.

Voor wie eens een tafel wil bespreken in De Bomschuit en wil genieten van een uitstekend voedsel, een persoonlijke

bediening in een karakteristieke sfeer, moet zeker naar Yvonne en Boudewijn, geopend vanaf donderdag- t/m
maandagavond van 16.00-24.00 uur. De keuken blijft geopend tot 23.00 uur. Het adres is Haltestraat 58, tel.

02507-16928. r . „ u iFoto: Rob Langereis.

Eén van de vele goede spelmomisnten die de wedstrijd Hong Kong-Eurotex kenmerkte. Foto Europress Nieuw
Vennep.

om een bijna zeker lijkend doelpunt te

voorkomen.

De toch wel verdiende gelijkmaker bleef

uit, waardoor Hong Kong de aanslui-

ting met Eurotex verloor. De achter-

stand is nu vier punten geworden, doch
in de zaalvoctbalsport is tot de laatste

kompetitiewedstrijd altijd van alles mo-
gelijk. spoeistors

ZANDVOORT - De handbalstcrs van
ZVM zorgden, in een zeer goed gevulde
Pcllikaanhal, voor een uitstekende pres-

tatie door het hoger geklasscerrde Tone-
gido met 16-9 terug te wijzon. De heren
kwamen waf minder uit de verf en
behaalden moeizaam een gelijkspel (16-

6) tegen KIC. Een belangrijk punt
verlies, aangezien koploper IJmond
geen fout maakte.

De Zandsvoortse dames verkeerden jl.

zondag in een voortreffelijke vorm, en
speelden de beste- wedstrijd van dit

seizoen. Tonegido werd over alle linies

overklast. Reeds in de eer.stc helft nam
ZVM afstand. Met goed opgezette

aanvallen en door het uitvoeren van de

systemen bouwde ZVM aan een com-
fortabele voorsprong, 9-4.

Tonegido trachtte in de tweede periode

wat terug te doen, maar de ZVM-
dames raakten geenszins in paniek.

Goed verdedigen en koelbloedig rond-

spelen van de bal, deed ZVM geen
nioment in gevaar komen. De voor-

Sterk

ZANDVOORT - The Lions hebben geen

revanche genomen op het hoog geplaat-

ste Orca's, voor de enige weken geleden

nederlaag. De Zandvoorters gingen on-

danks heftig verweer ruim ten onder.

76-119.

Lions trad Orca\s on\ervaard tege-

moet, doch het klasseverschil was te

groot. Reeds in de eerste helft namen
de gasten een beslissende voorsprong.
29-.58. In deze eerste fase was hel

vooral John Epker die voor de produk-
tic' zorgde.

Na de rust gaf Lions eveneens goed
tegenspel, maar ^ij kon niet verhinde-

ren dat de achterstand langzaam aan

steeds groter werd. Pim Schon schoot

wel met scherp in deze fase, doch het

niocsl te vee! van hem komen. Aange-
zien Fians Stiphout geblesseerd raakte

rm)c»t Pim Schon te veel werk verrich-

ten.

Toen de in de tweede helft goed op
dreef zijnde Henk .Macnack, uit het

veld werd gestuurd was er helemaal
geen kans meer voor Lions.

Topscorers Lions: Pim Schön 26, Henk
Macnack 18. John Epker 14.

iAilwrlciWws)

sprong werd echter steeds groter. De
geschapen kansen werden met prima
schoten afgerond en de 16-9 einduitslag

was dan ook geenszins geflatteerd te

noemen.
De doelpunten waren van: Truus
Drayer 5, Erna Duker 4, Astrid Moole-
naar 3, Elly Bol 2, Annie Trouw 2.

Heren
In deze slechte doch wel zeer spannen-
de wedstrijd mocht ZVM met het
gelijke spel de handen dichtknijpen.

De gehele wedstrijd werd tegen een
achterstand aangekeken. In de slotfase

kon alsnog de gelijkmaker worden
geproduceerd.

In de eerste helft wilde het al niet

vlotten. KIC gaf goed partijj en zette

de Zandvoorters bij rust op een 6-7

achterstand. Na de rust leek de strijd

snel in het voordeel van de bezoekers
beslist. KIC liep verder weg van' het

stroef draaiende Zandvooitse team.
Halverwege deze periode was de stand
opgelopen naar 9-13. ZVM kwam in de
slotfase toch nog terug. Ko Schouten
scoorde uit enige break-outs voor de
doelpunten, waardoor ZVM aan een
dreigende nederlaag ontsnapte, 16-16.

ZANDVOORT - Peter Koopman,
trainer van Academy for Asian Figh-

ting Arls heeft vrijdg 9 januari jl. zijn

stiuiie aan CIOS met succes be-

kroond. Hij behaalde, als beste eind-

examenkandidaat het ClOS-diploina

../nel lof' . Een uitstekend restdiaat.

dut hij heeft kunnen behalen dank zij

de steun van zijn vrouw, vrienden en

bekenden.

Inmiddels is hij al begonnen aan zijn

specialisatie in judo- en recreatie-

sport.

[andvoortnieei

BEVERWIJK - Door een kleine 2-1

nederlaag is Zandvoortmecuwcn de lei-

ding in de derde klasse B kwijtgeraakt.

Concurrent Beverwijk liet de Zand-
voorters met lege handen naar huis

gaan en nam de koppositie over.

Zandvoortmecuwcn trad aan met een
vier-vier-twec-systeem en wist zich in

de eerste helft de betere kansen te

scheppen. John van der Zeijs, Chris
Jongbloed en Hans Schmidt hadden
echter geen geluk met de afwerking.
Na dertig minuten namen de Zand-
voorters eindelijk de leiding. Een pri-

ma voorzet van Frans Makkau werd
beheerst door Pieier Keur afaerond.
0-1.

^

Beverwijk trok hierna ten aanval, maar
in eerste instantie was de verdediging
van de kustbewoners onvermurwbaar.
De rust leek aan te breken met een I-O

voorsprong voor de Zandvoorters,
doch vlak voor het rustsignaal werd het
1-1. Een vrije trap van de Wijkers op
het Zandvoortse doel werd onvoldoen-
de weggewerkt, waarna Wolterman

schiKerend itjscboot.

Direkl na de pauze was het 2-1. Weder-
om werd een vrije trap de Zandvoor-
ters funest. De Bcverwijker Knoop
kopte zijn ploeg naar een 2-1 voor-
sprong. Zandvoortmceuwen trachtte

tot de gelijkmaker te komen en diri-

geerde daarbij aanvoerder-laatste man
Kees Bruin naar voren. De druk op hel

Beverwijkse doel werd wel groot maar
de defensie gaf geen krimp.
Zandvoortmecuwcn gooide alle ballen

hoog voor de pot en dat was niet zo
verstandig omdat de lange Bevetwijkse
verdedigers weinig moeite hadden met
deye taktiek. Met zwaar verdedigend
werk en met hei lukraak wegtrappen
van de bal hield Beverwijk stand. In

deze fase zocht Zandvoortmecuwcn te

weinig de vleugels op waardoor er een
.soort trechter in het midden ontstond
waar niet doorheen te komen was. Op
de helft van de kompetitie is de span-
ning bijzonder groot. Zoals de ranglijst

laat zien zijn er maar liefst zeven
kandidaten voor de bovenste twee
plaatsen.
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Winter- en ski-jacks 50% korting

Tenniskleding- Shorts -Shirts -Rokjes 50% korting

Div. soorten voetbal- en sportschoenen 30-40% korting

Badpakken - Bikini's - Zwembroeken 25-40% korting

Grcom regenpakken 20% korting

Ski-pullies met rits nu 25,00

Div. soorten trainingspakken 20-50% korting

Lederen ski- of winterhandschoenen nu 32,75

REKREATIE
Raadhuisstraat 86-88

Heemstede
Telefoon 023-283213

Met ingang van 5 januari 1981 jl. is voor de gemeenten in

iJmond en Zuid-Kennemerland een nieuwe regeling voor
het ambulancevervoer van kracht gew/orden.

De Centrale Post Ambulancevervoer (C.P.A.) Kennemer-
land regelt het ambulancevervoer in de volgende
deelnemende gemeenten: Bennebroek, Beverwijk,

Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en
Zandvoort.

De Centrale Post Ambulancevervoer (C.P.A.) Kennemer-
land is gevestigd in Haariem.

Oe nieuwe telefoonnummers zijn:

ONGEVALLEN/SPOEDVERVOER
023-319191

BESTELD VERVOER
023-3192 77

Vanaf 5 januari 1981 jl. worden rechtstreekse

aanvragen om vervoer bij de ambulancevervoerders
verwezen naar de C.P.A. Kennemerland.

Oe directeur van de C.P.A. Kennemerland.

CENTRALE POST AMBULANCEVERVOER
KENNEMERLAND

Oe STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN

„'t Huls aan de Poel" is een verzorgingstehuis voor 300 bewoners met een
ziekenafdeling voor 28 personen.

Voor deze ZIEKENAFDELING vragen wij een gediplomeerd

verpleegkundige A (m/v)
(in volledig dienstverband)

Onze belar>gsielling gaat uit naar een verpleegkundige met enige jaren
ervaring, die bij afwezigheid van de leidinggevenden van de afdeling
kan waarnemen.
Hij/zij zal mede zorgdragen voor de begeleiding en verzorging van de
zieke bewoners alsmede de bewoners in huis. indien nodig.

Salariëring is • afhankelijk van oplekling en ervaring . volgens de C.A.0.
voor Bejaardentehuizen.
P.G.G.M.-pensioenregeling is van toepassing.

Schriftelijke sollicitaties te richten
,{~ aan/of eventuele inlichtingen te

verkrijgen bij het Hoofd Zieken-
afdeling, mevrouw Zr. A. Bol,

Populierenlaan 21, 1185 SE
Amstelveen. Tel. 020 - 419351.

mmsm supermarkt
TUINWEG3B - HOOFDDORP

vraagt voor haar afdeling SLAGERIJ een

wiokeljuffrouw
voor vrijdag en zaterdag.

Wij bieden een goed salaris en een
prettige werkkring.

ffeeft u belangstelling? Belt u dan ome
heer Boot, tel. 02503 11127.

PEDICURE

MANICURE SALON

MEVROUW
G. Hammlnga

bij drogisterij-parfurnerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7,

tel. 02S07 - 123Z7

BettndtfinB voigeiis

i8an«iaei»«i9Mii«saBD«i

lEËR ZELF
HOöTHAWDEL C. mOQU B.V.

PULSLAAW 5, TEL. 244609

Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorlen
TEAK DEURPLATEN

Wandplaten, inplex, board, spt^anpla.il, lal

werk en Irjslen. Wandkufkleycls, Isnuer.

vouwrekies elementssyslueni plaokiiiaguri,,

Iraphekies Alle soorten li)n>et), kleiti i|/er

waren Verf. Louvredeureri, edellineer,

binnendeuren, saloondeufen, ijereedschap

Kortonn zoveel mogelijk voor de DOE HET
ZELVER.

Zaterdags gt-upcnd tot S uur 's Maandags
gesloten s Midddy b. v.in 12 30 1 30 uur gesloten

HANDWERK
eiken tafels
Wi) maken *f voor o

Zie onte
nreuwe collectie

Schaghelslr.iat 27
Haarlem

telefoon 023-327019

Officiële

Volvo-deaier

H. P. Kooijman
bv

zandvoort
Brederodestraat 8
Tel. 02507 - 1 32 42

Ook voor dii/eriL'

merken inruil julo i
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AALSMEER ^^
Kruisweg 2a i^

Vri|dag koopavond
(ook woensdag

de hele dag open) KiwiMrnc/Ani£|wMini

AIVISTELVEEN
Rembrondtweg 419

Bus 6S en Ó6
holle Loon Wolehef"

Donderdag koopavond

Dondertlag AMERSFOORT *DENHAAG «ZAANDAM Vrijdag «AALSMEER ü}^!^,^^*^^^^^^^'^^^'
koopavond «AMSTELVEEN «LEIDEN koopavond «ALPHEN A/DRUN «PURMEREND y
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• /andNddr;. N.L'uxvshl.ul

• I IcL'DisK'cd^i. l uuiciiii

• I loDludorfT- Vcniicpci ^Kllv^Mlkul

• /.v^lllll.•nh|]ri.'' IKilhvcusc ( liimiii

• /\iiKnuxTi.!ct ( uur,in'

» L'illionrn^cl nur.iiii On- W Lcktilaii

• SirccNhlad'Oo KorulL' \cii(.i

Hoojdkaniocjf
Aulsiiuvr. Ddips'^lniai ,>

lek'Joon (I2'i77 - 2 ,S-J 1 i

DONDERDAG 22 JANUAR1 1981
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Dil zijn de belangrijkste oplossin-

gen die worden voorgesteld in de
,,samenvatting van de eerste drie

rapporten verkeerssiudie zuid-ken-

nemerland". Daarnaast worden
hierin een groot aantal andere (glo-

bale) oplossingen genoemd, die een
einde moeten maken aan stagnatie

en filevorming van verkeer op druk-

ke recreatiedagen op de trajecten

naar de kust. Die stagnatie en file-

vorming gaat zoals bekend gepaard
met soms enorme parkeerproble-

men in de kuststrook van Zand-
voort en Bloemendaal. De Commis-
sie Knelpunten in de Wegenstruc-
tuur in Zuid-Kennemerland heeft er

mee ingestemd dat de resultaten

van de verkeersstudie, die Buro
Goudappel en Coffeng B.V. heeft

verricht, in openbare bestuuriijke

discussie worden gebracht. Dat be-

tekent dat de onderzoeksrapporten
besproken zullen worden in com-

Oplossing verkeersproblemen in

ZANDVOORT - Legalisering van vele thans in Zandvoort aanwezige illegale

parkeerplaatsen en het invoeren van een parkeerbeheersingssysteem, zullen

de parkeerchaos in deze gemeente moeten ordenen. De Boulevard Barnaart

tussen de kom van Zandvoort en Bloemendaal aan Zee moet worden
gereconstrueerd door onder meer een enkelstrooks vrije busbaan te

realiseren en het oversteken van voetgangers veiliger te maken. Tussen

Zandvoort-noord en de Zandvoortselaan (ter hoogte van de Herman
Heyermansweg) zou een nieuwe verbinding moeten komen, evenals een
wegverbinding naar de Frans Zwaanstraal. Voor het langzame verkeer zou
de voormalige trambaan bij Zandvoort benut kunnen worden om het

fietspad, dat al van Aerdenhuut tot Bentveld over deze trambaan loopt, door
te trekken naar de badplaats.

missies e /of raden van provincie,

gewest en gemeenten. Verwacht
wordt, dat eind dit jaar de commen-
taren van de verschillende bestuur-

sorganen binnen zullen zijn. Dan

kan de basis worden gelegd voor
een rapport „Uitwerking eerste fa-

se".

De eerder genoemde knelpunten.

die onder voorzitterschap staat van

gedeputeerde drs. J. van Dis Hzn.,

besloot in 1978 een adviesbureau in

te schakelen om te onderzoeken op
welke manier een poedc doorstro-

ming over hel bestaande wegenstel-

stel kan worden verkregen van hel

recreatieverkeer van en naar de

kust (Zandvoort en Bloemendaal),

zodanig, dat het verkeer in de Haar-

lemse agglomeratie daarvan zo wei-

nig mogelijk hinder ondervindt. De
commissie kwam tot dit ini'iatief al";

gevolg van de aanwijzing van de

minister van volkshuisvesting en

ruimtelijke ordening (1974) dic in-

hield. diU geen nieuwe wegen njar
Zandvoort mogen worden aange-
legd.

Adviesburo G.C. heeti nauw sa-

mengeweikt met de Werkgroep
Verkeerstechnische Oplossingen

.

waarin rijk, provincie, de gemeen-
ten Haarlem. Heemstede, Bloe-
mendaal en Zandvoort. de Kamer
van Koophandel, NZH, NS ^itting

hebben. Deze werkgroep gaal in

grote lijnen akkoord met de oplos-

singen die B.G.C, heeft voorgesteld

(vermeld in eerder genoemde .sa-

menvatting van de drie rapporten),

te weten: parkeerbeheersing, ver-

keersbeheersing en het opheffen
\an knelpunten.

(Zie ook pag. 5}

OmERHBUER VERBAASD OVER KRAHTEHBERICHT

kens bij exploitat

ingsgebouw De Kro
ZANDVOORT - „Dat verenigingsgebouw „De Krocht" in de toekomst zal worden
geëxploiteerd door de firma Homex BV, is nog de vraag. De exploitant zelf is het
voorlopig nici eens met het voorstel van het college, zoals dat op de commissiever-
gadering van financiën begin deze maand werd behandeld. „ De voorwaarden
zoals die door het college in het voorstel zijn genoemd, ondermeer het verlenen van
een garantie voor het verlies tot een maximum van ƒ 10.000,-, zijn wèl een geheel
andere intrcpretatie van mijn voorstel dan ik voor ogen had", aldus de
woordvoerder van Homex BV, de heer Wim Drogirop.

"£6n garantie voor

het verlies tot

/ lOJOOr is door

ons niet gevraagd"

„Bovendien zijn er nog enkele dingen
waarvan wij niet op de hoogte waren
ten tijde van de aanbieding. Zo heb ik

in het Zandvoorts Nieuwsblad gelezen

dat het in de bedoeling ligt dat er vast

iedere zaterdagavond een bioscoop-

voorstelling in De Krocht zal worden
gegeven; ook dat de grote zaal door de
gemeente zal worden beheerd, was ons

Op de commissievergadering werd
door de heer Aukema medegedeeld
dat, hoewel het oorspronkelijk de be-

doeling was geweest dat de gemeente
zelf voor exploitatie van „De Krocht"
zou zorgen, 'men hiervan had afgezien,

omdat dit waarschijnlijk een bedrag
van rond de anderhalve ton per jaar

zou vergen. Daarom werd een adver-

tentie geplaatst waarin l)elangstellen-

den werden uitgenodigd te reflecteren.

Homex BV zou één der gegadigden
zijn geweest.

„Het maakt natuurlijk niet zoveel ver-

schil, maar de werkelijke gang van
zaken was wel iets anders" aldus deze
horecaman.
„Met de Party Service hebben wij

enkele jaren voor de exploitatie van
„De Krocht" gezorgd. Ik moet eeriijk

zeggen dat het wel een schip van bijleg

is geweest. De boel daar was dermate
verouderd, dat er meer geld bij moest
dan dat er winst werd gemaakt. Wij
waren dan ook van plan met de exploi-

tatie te stoppen, doch zijn op verzoek

van het college doorgegaan tot mei
1979, gewoon om het seizoen af te

maken.
Wij waren niet van plan om in de „De
Krocht" terug te keren, nadat de ge-

meente het pand had aangekocht. Op
verzoek van het gemeentebestuur heb-

ben wij een soort van exploitatie-

overzicht gemaakt toen ons daarom
werd gevraagd, zodat de gemeente enig

inzicht kreeg in de exploitatie van een
dergelijk gebouw. Later zijn wij telefo-

nisch benaderd.om eens op papier te

zetten hoé wij de exploitatie van het

gebouw zagen, als wij het weer op ons
zouden nemen. Dat is gebeurd en het

eerste dat wij dan horen, of liever uit

de krant lezen, is dat wij de exploitatie

zullen gaan doen ,,onder nader over-

een te komen voorwaarden" en vooral

dat laatste is voor een zakenman wel
wat vaag".

Opzet

Het blijkt ook dat Homex BV het
college duidelijk heeft laten weten dat

men niet van plan is opnieuw te werken
in de verouderde bar en slechte keu-
keninrichting. Voorgesteld werd dan
ook dat dit vernieuwd zou worden,
geraamde kosten zo'n ƒ 35.000 -

40.000,-. Het door Homex BV inge-

diende exploitatie-overzicht laat een
nadelig saldo zien, daarom werd door
deze vennootschap gesteld dat men
eventueel voor de exploitatie van het

gebouw zou kunnen zorgen, mits de
gemeente een ondernemerswinst van
minimaal ICKivan de omzet zou kunnen
garanderen, en dat is natuuriijk heel

iets anders dan de door het college

voorgestelde „garantie voor het verlies

tot een maximum van ƒ 10.000,-".

„Uit ondernemersoogpunt is de exploi-

tatie van ,,De Krocht" geen aantrekke-

lijke zaak. de grootste lastenpost zal

zijn de personeelskosten voor beheer,
part timers en schoonmakers. Wanneer
dan nog de zaterdagavond, in Holland
dé avond voor bruiloften, feestjes en
recepties, vervalt, ja dan zullen wij

toch nog eens om de tafel moeten gaan
zitten", aldus de heer Drogtrop.

Overigens gingen niet aitc comroissiete-

den akkoord met het voorstel van het

college. De heer Flieringa behield zijn

stem voor, omdat hij het niet juist vond
dat de gemeente participeert in een
commerciële aangelegenheid. De huis-

arts vroeg zich af of het «vel mogelijk is

om jaarlijks een juist exploitatieresul-

taat te krijgen.
,,The Millers" tijdens de officiële opening van Cluh Penoquet in Hotel Keur in de Zeestraat te Zandvoort op zaterdagavond

17 januari 1981.

Bij opening Club Penoquet

Spimtaaii optreden van illy Scott
ZANDVOORT - Meer dan driehonderd gasten waren aanwezig bij de ofllcicle

opening zaterdagavond 17 januari van Club Pcrroquet, die in de benedenzaal van
Hotel Keur in de Zeestraat een gastvrij onderkomen heeft gevonden.

..The Millers" in originele bezetting

zorgden voor een jazzy sfeer, die werd
verhoogd toen de aanwezige Milly

Scott spontaan voor een gastoptreden

zorgde. Samen met Suzy Möller zong
zij nog enkele nummers, een ongekend

Wethouder Aukema: „Exploitatie door
gemeente te kostbaar"

niet bekend. Wij hebben dan ook een
onderhoud met het college aange-

vraagd, omdat wij nu wel eens precies

willen weten waar wij aan toe zijn",

aldus de heer Drogtrop.

Antlere voorstelling

Uit het gesprek met de woordvoerder
^van de vennootschap Hemox bhjkt ook
'dat de wethouder een andere voorstel-

ling van zaken heeft gegeven.

ongeval
ZANDVOORT - De 78-jarige heer

H. Panhuis is donderdagmiddag 15

januari bij een aanrijding in Zand-
voort om het leven gekomen. De
bejaarde heer stak de Burgemeester
Engelbertsstraat over op het mo-
ment dat een bus kwam aanrijden.

Een botsing was niet meer te ver-

mijden.

Ongeveer een kwartier na de aanrij-

ding, omstreeks half vijf, is de heer
Panhuis terplaatse overieden.

Rmbtad
- . Dorpsstraat 8, Aalsmeer,

;^i ; telefoon

02977-28411

Wijkraad

Nieuw Noord
ZANDVOORT - Op maandagavond
26 januari wordt in het wijkcentrum 't

Stekkie in de Fahrenheitstraat in Zand-
voort het voorlopig bestuur voorgesteld

van de Vereniging Wijkraad Nieuw
Noord.
Deze avond begint om 20.00 uur. Alle

inwoners van Zandvoort Nieuw Noord
worden uitgenodigd deze avond naar
het Stekkie te komen.

Expositie in

Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag om
14.30 uur zal kunstlithograaf Aart van
Dobbenburgh in 't Pakhuys van Nieuw
Unicum de tentoonstelling openen van
Henk Schoone.

Deze leerling en assistent van Van
Dobbenburgh werkt bij de NBM, maar
is in zijn vrije tijd een begaafd teke-

naar. Hij exposeert tekeningen en
aquarellen. Het Pakhuys is dagelijks

geopend van 13.00-17.00 uur, de ten-

toonstelling is te zien van 24 januari

t/m 6 februari aanstaande.

College rea

op verzoe
ZANDVOORT - Voorlopig staat het

College van B en W nog afwijzend
tegenover het verzoek van het Werklo-
zen Comité Zandvoort, voorzieningen te

treden dat ook in de badplaats sociaal-

culturele aktiviteiten kunnen worden
uitgevoerd.

Het college is van mening dat voorals-

nog afwijzend beslist moei worden om-
dat de relevante gegevens ontbrrken.
Wèl zullen de sociaal culturele aktivitei-

ten voor niet- (bercicpsmatig) aktievcn
in de welzijnsplanning worden opgeno-
men, maar dan moet wel op tijd de
nodige gegevens verstrekt worden aan
de planvoorbereidingscommissie.
Een rüksbijdrage \oor sociaal-cultureel

werk voor werklozen, (boven de norma-
le rijksbijdrage sociaal cultureel werk)
kan worden aangevraagd vóór 1982,
indien de aktiviteiten voor werklozen in

het plan en programma zijn opgeno-
men.

Eeriter verzoek

Reeds in 1975 werd een eersle u.ni-

vraag door hel Werklozen Comité inge-

diend voor het inrichten van een ad-
vies- en trefcentrum voor werklozen.
Nadat de commissie van werkloos-
heidsvoorziening zich in 1976 reeds
meerdere malen had beraden over hei

plan om te komen tot een dergelijk

centrum is deze zaak na een briel van
hel Comité van november 1976 op-
nieuw in deze commissie behandeld.
Men bleef echter bij het reeds ingeno-
men standpunt. Op 26 april 1977 be-

sloot de gemeenteraad eveneens het

verzoek af te wijzen. Men stelde zich

op hel standpunt dat. wanneer het

Werklozen Comité opnieuw een aan-

rt afwijzend

erktozen Comité
.raag in zou dienen deze aan een aantal

voorwaarden moest voldoen.

Voorwaarden

Een volgende aanvraag ;;ou onder an-

dere voorzien moeten zijn van een
opgave van de personen die behoefte

hebben aan sociaal-cultureel werk. plus

een programma van de behoefte waarin
moest worden voorzien.

Bij dit programma moesten deugdelij-

ke opgestelde en gespecificeerde be-

grotingen van de kosten worden opge-

geven;

Er diende inlicht versclialt te worden
in de aard van de beoogde aktiviteiten,

de verantwoordelijke leiding en de lijd

welke aan hel programma zou worden
besteed;

Bovendien zou het Werklozen Comité
dan n^oeteii onderzoektMi in hoeverre
samenwerking mei gemeenten uil de
legiii mogelijk zou zi|n

Aanvraag

In hel schrijven van hel comiie van
november 1980 wordl aan deze eisen

voorbijgegaan, terwijl ook niet wordl
voklaiin aan de door CRM gestelde

eisen ten aan/ien hel \erkri|gen vooi

een rijkssubsidie vonr dit werk. Een
dergelijke aanvraag moei onder meci
bevatten:

opgaven van de bij het project betrok-

ken instellingen, adres van de accom-
modatie waar de aktiviteiten zullen

worden uitgevoerd, alsmede het tijd-

stip waarop men denkt hier te werken.
Eveneens wordt de inhoud van het

programma gevraagd, de verhouding

tussen sociaal-culturele aktiviteiten

voor niet-aktieven en het be.siaande

werk; een gespecificeerde begroting en
toelichting, plus bijzonderheden over
de mensen die hier zullen gaan werken
(met bijzonderheden inzake leeftijd,

geregistreerde uitkeringsgerechtigden

enz. enz.)

Trefcentrum

..Van een afzonderlijk advies- en tref-

centrum voor werklozen; zoals door
het comité wordt bedoeld kan geen
spiake zijn", aldus het college in haai

advies aan de raad. ,.Hel sociaal-

cultureel w'erk vooi werklozen dient

namelijk zoveel mogelijk te worden
ondergebracht in de bestaande voorzie-

ningen en aktiviteiten. F^e extra kosten

die daaraan verbonden zijn, vallen in

principe ondei de rijksbijdrage voor
sociaal-cultureel werk voor .,niet-nktie-

vcn""

V\a.ir in hel sociii.il-i.iilluieel plan bij-

zondere aandacht dient te worden ge-

schonken aan groepen, die in situaties

van maatschappelijke achterstand ver-

keren, zal ook hel werk van hel Werk-
lozen Comité in de welzijnsplanning

worilen meegenomen", aldus hel colle-

ge. De planvooibeieidingscommissie

voor specifiek welzijn heen het Weik-
lozen Comité reeds benaderd niet hel

verzoek de nodige gegevens ie ver-

strekken. ..Omdat onder de I.S4 werk-
lozen 49 WW-uiikeringsgerechtigden
vallen, zal voor toepassing van art. 36
van de WWV het advies van de com-
mis,sie werkloosheidsvoorziening die-

nen te worden gevraagd", aldus hel

college in h.iar advies aan de raad.

hoogtepunt op deze avond.
Pieter Joustra sprak een enthousiast

openingswoord waarin hij zei aan te

nemen dat iedereen zich in deze ..huis-

kamer van Zandvoort" thuis zou voe-

len.

Club Pcrroquet, die voor het eerst haar
deuren opende op 4 januari jl.. telt al

zo"n kleine honderdvijftig leden, dil tot

groot enthousiasme van het voodopig
bestuur.

Maandagavond is men gestart met de
,,duizenddingen-a\ond". hetgeen in-

houdt dat men deze avond van alles en
nog wal kan doen in de club. Er is

ruimte voor sjoelers, kaarters, scha-

kers, terwijl ook het nieuwe biljart

werd ingewijd door Gudo Maas, een
goede bekende in biljartkringen.

Bovendien werd hel nieuwe Chinese
spel .,Yatzee" gefntroducecrd, en was
Cl een demonstratie met ,,back gain-

mvHi".

Zond.igmidd.is; a.insladnde wordt ei

een lilm veitoond. terwijl belangstel-

lenden en leden heter tic datum 31

januari kunnen aanstrepen, want dan
wordl ei oen ..kleintje cdrn.iv.il" ne-

vicid met de Higgenvangers uu Haai-

lem. Prins Bobo en Raad vjn EIt zullen

aanwezig i\\n met hun huismkesi de
Kwallentr.ippers.

Plannen heeft het voorlopig bestuur

genoeg, zo wordt er een modeshow
verwacht, meer jazz-orkesten en films.

Club Pcrroquet is geopend vrijdag

16.00-20.00 uur, zaterdag van 17.00-

03.00 uur, zondag van 15.00-01.00 uut

en maandagavond van 19.00-02.00 uur.

Langs de Vloedlijn

hen /wakke geest is als een micro-

scoop, die nietige zaken vergroot,

iTijar grote dingen niet kan opne-
men Loid Che^tertield flh94-

! >f/w ncniti "•

j^PiSMacht en por)tias$^

Haatlem: Barteljorisstraat 20 (bij lie Grote Mailtt) I tel. (023) 31 26 55

Amstenlani: Letiisestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 -
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Op 15 januari 1981 overleed ten ge\olge \an
een noodlottig ongeval mijn vader, on/e hioer,

zwager en oom

Hendrikus Panliuis

weduwnaar *an A. K. Kiijjcls

Drager van het oorlogshcrinneringskruis

met de gesp,

op de leellijd van 78 jaar.

Namens de familie:

\V. PANHUIS
/ANin OOR 1 , Passage 1, n.ii 10

Corr -adres. ürivelscLian 4h2, Hri-dii.

De uitvaart hceji iiitnukk'h ptaaisiievunck'n

'.

Onze ouders

Jaap en M'ien Seysener

waren 50 jaar getrouwd. Dit wilden ze in de

familiekring vieren.

Wij kinderen wilden dit toch ook wel even naar

buiten laten weten.

Fok Seysener

Hetiy Scysener-Benjamins

Jan Seysener

Mia Seysencr-Schmet?

Jack - Mirella

Brendebol

Poppcdein

bekendmaking
Do buracmeestpr v,vi .?aiidvooft mjakl
bekend. d>it me! ingj/ic; v.in CG jonujn 198i
gedjiei.Jc \a dagen !^r gc-mGente^tcietane,
bureau volkshuisvesting en ruiintelijke
ordening, voor een ledPr ter miaqa liggen
de volgende bouwplannen

1 uiibieiding woning ParadiisWLg Z A
2 verbouw woning Oosterpj,kilrajt n 1

3 uitbreiding woninq OoAerpatUMiaat G3
4 oprichten dakkapel Koning, traa) 8
b. uitbreiding Biamenlaan J

Gedurenae de termijn 'jan do term. jgelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethoudeis beiwaren tegen de^e bouwplan-
nen indienen.

Zandvoort, 14 januari i9ol.
De burgemeester voornoemd.
H. M.ichielsen.

V^jssB^s^smm

^eFOTO'SNOD\G?
ASV-^» Nukleurentkleurenpasfoto's

(geschikt voor o. a. rijbewijs en legitimatie

bewijzen)

voT)r de prijs van
zwart-wit pasfoto's!

En klaar terwijl u wacht!

ELLEN CATS
gediplomeerd liondcmrimstcr
liefdevolle verzorgm);

van uw hond

!r. Fricdhnffntein 10, ZandvoorI,
(cicfoon 12713

DE KOPEREN KETEL
Haltestraat 69 - Zandvoort

BOETIEK VOOR 2e HANDS
DAMES- EN HERENKLEDING

Inbrengdagen nnaandag'en dinsdag
van 13.00 tot 17.00 uur.

Voor verkoop alle dagen geopend
van 73.00 tot 17.00 uur.

L

AUG. v.d. MME
Marlsstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS EN
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAIMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD
etc.

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD
VITRAGES en OVERGORDIJNEN

WANDBESPANNINGEN

l

^^^^
prestatie «^
verbetering*^
door optimale^
voeding
• isostar"

• opbouwdrank
• proteïn puur
• power back
• müsfi reep

UnODD ^VERSTEEGEKUrKH^ Kerkstraat 18

FOTO BiMOELS
paarlaarsteeg 8 haarlem

tel. 312473
Tussen Koningstr. en Grote Houtstraat,

bij de Grote Markt.

22 amenwsrkonde
(MtaenniaKtirs In

„Shell Duinzicht'

Voor olie verversen, doorsmeren,

banden, accu's, onderhouds-

beurten en reparaties, natuurlijk

naar „SHELL DUINZICHT".

U kunt uw auto overdag s/echt

missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.

SHELL STATION „DUINZICHT"
P. TIMMER

Dr. C. A. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 13287

Zandvoorts Housing Service

Zeestraat 30 — Zandvoort

Huur, verhuur en beheer van woningen,
appartementen en vakantieverblijven.

vraagt:

flats voor aanstaand

zomerseizoen.

De verhuurders worden geen kosten in

rekening gebracht.

Zandvoorts Housing Service

selecteert de huurders.

Inlichtingen:

Dagelijks van 9.30—12.00 uur.

Telefoon 02507 -14696.

G. Kol
Schuitengat?
telefoon 13112

Auto - brand - leven

alle verzekeringen

W Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51

.

Drogisterij Relorm

MOEREIUBURG
Gesipecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN

voor suikerpatiënten

en zoutloos

Haltestraat B
ZANDVOORT

Tel, 02507 - 1 61 23

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02S07 - 14365.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEOOENMAKER

J. V.d, BOS
Bilderdijkstraat 5

Tel. 13796

Uw adres voor

etast. kousen, pan-

ties. knie- en enkel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

RESTAURANT

dl]©©!}!]!©
Kerkplein 8 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 13599.

Vraagt voor directe indiensttreding:

® commis de rang

• demi chef de rang

® aide de cuisine

« commis de cuisine

• casseroüer

Telefoon 02507 - 13599, vraagt u s.v.p.

naar dhr. of mevr. Van Houten.

li^^,^

PLAYTEX
geeft geweldige korting op:

» Alle cross your

HeartBH's

* Niet te geloven

panties

« Niet te geloven

panty corselets

(met of zonder rits).

KORTING

5,00

7,50

15,00

KROON
Haltestraat 55, Zandvoort.

dubo
opruimings-

koopjes

r Ti

COUPONS

KAMERBREEO

40-60% KORTMG

KOOP U RIJKÜI

I
Uitzonderlijke koopjes h
met kortingen tussen

SENSATIE!

Dit was nog nimmer te koop.

LET OPI

Voor al uw bruiloften en partijen

Faviljoen ,,De YiJverhut
Vondeilaan 46 - Zandvoort - Tel. I 25 38

99

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

(uitgezonderd fietsen)

I

I I

i 10 en 50% I
I I

I

I
I I

I Alfred Abbenes |

I

I
II

Winkelcentrum Nw. Noord

Pnsteurstraat 10, telefoon 16533,

Zandvoort.

aanbieding
atoanen tapijt

94.-

I dubo

400 CM BR.

JA, U LEEST HET GOED'

4 KLEUREN

GED. OUDE GRACHT 100 - HAARLEM TEL. 023-315402

l^"-
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Van Zandvooit Noord tot Zandvoort Zuid Aart Veer voor groente en fruit.

Grote Krocht 23, Zandvoort, telefoon 02507-14404.

Nu nog . .

.

Grote baal

KAHEBAKVULUNG
pim. 18V4 kilo 16,00

pim. 9 kilo lOfSO

RAUWE PENS
per pond 0,09

Profiteer nu van ome
zaterdagse aanbiedingen

TROPISCHE VISSEN en PLANTEN

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 • Zandvoort

Rijvirielhandel BOS
voor o.a.

Empo, UiMNi. Gicoffl. KaBdioff

.

MotobecMie. Kyoso en div

MnfefffiivirieiL Tevons

KiS-sInitelsetviceen

ffwielvsrfiiiiir

Grota Krocht 27. telefoon 12964

Fraberg boetiek
Grote Krocht 20b

leiefoon 02507-18539

VRIJDAG KOOPAVOND

Heeft u het al gelezen

bij Fraberg moet u wezen.

LEER EN BIJOUTERIEËN

DIK
MATRAS
15 cm, 80 X 190

139,-
Het Kastenhuis

Grote Krocht 25.
telefoon 02507-17751

HETENIGEECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

K De bekende witte Meitedessen

X Mercedes Old-timer 193S type 320
X Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4

paarden
Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale
Grote Krocht 18. Zandvoort
iZandvoortselaan 140 • Hcemslede

Tel.02507. 12600- 17588.

Aanbieding:

hoogslaper
90x190 cm

uit voorraad ieverb.

259,-
Het Kastenhuis

Grote Krocht 25.
terefoon 02507-17751

Aanbieding:

garderobekast
(wit) 170x80x50 cm

125,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 2S,

telefoon 02507-17751

Opruiming bij

't Luifeitje

10 tot 50%
korting
op diverse breigarens.

'T LUIFELTJE
Grote Krocht 26. Zandvoort, tel. 1 74 23

Grote sortering

eiken plavuizen

tafels

v.s.298,-«

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.

telefoon 02S07-177S1

Hang-m tegkast

met schuifdeuren

170 X 97 X 60 cm
'/i leg % hang

189,-
Het Kastenhuis

Grote Krocht 25.

telefoon 02507-17751

Boek en kentoorboekhandel

Sigarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

Uw adres voor:

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEI^I

STRIPBOEKEN

KANTOOR-

ARTIKELEN

ROOKWAREN

STAATSLOTEN

TOTOILOTTO

1C00P NU VOORDELIG
BOEKEN IN DE UITVERKOOP !

VOORDELIG DOOR 1981
Vertrek vrijdag 20 februari:

10 dagen MARIAALM (busreis): Gasthof Moserwirt,

2-pers. kamer, bad of douche/toilet, halfpension, v.a 559,- p.p.

10 dagen ZELLAM SEE (busreis): Hotel Waldhof,

2-pers. kamer, douche/toilet, halfpension, v.a 579,- p.p.

Vertrek zaterdag 21 februari:

Bdagen REITH (busreis): op halfpension-basis

reeds v.a.. .
._;

415,- p.p.

8 dagen FUGEIV (busreis): op halfpension-basis,

reeds v.a 519,- p.p

DE LAATSTE

OPmJ|IVIlNGSKOOPJES ! 1

1

^daéwmetmode
Vrijdag koopavond

Grote Krocht 19, Zandvoort.
telefoon 02507-17878

.open: v*nmaandag 13.00uur tot «aterdag 13.00 uur

REISBUREAU
KERKMArt

Grote Krocht 20. Zaï^rivodrt ,vf"''.;' v

ifli'foon 02507 l'2560"'' '''i'i- ...

REINIOEN-STOMEN-KRSEN

ueanette
CROTC KROCHT 21 ZANDVOORT

TEl 02507-25 74

Airvo
SUCL ev

*CNaviCf, ^

's nto(9«ns g«br»cht. 'smiddag» al scl>oon

modieus en comfortabel

DE gUSüïl
TOPMODE 81

Optiek Slinger
Gedipt, opticien

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Terefoon 02507 -143 95-

Leverancier van alle ziekenfondsen.

Vrijdag hoopavortd.

eèiau/iMu?^

Zeestraat 26, 2042 LC Zandvoort, telefoon 02507-14497

b.g.g. 16621

Visbarbeque

Een nieuwe overheerlijke specia-

liteit welke wij u vanaf vrijdag

23 januari kunnen serveren.

Een aantal nieuwe, speciale sau-

sen vergezellen een keur van vis-

soorten o.a. zalf en forel het-

geen een welkome afwisseling

kan zijn. De geserveerde bijge-

rechten zorgen er nog weer extra

voor dat de visbarbecue als een
waar feestmaal in uw herinne-

ring achter blijft.

DÉ PUUR
Inmiddels bekende kwaliteit

ook bij deze nieuwe specialiteit.

AUTOBEDRIJF

Zandvoort bv
Dr. Schaepmanstraat 1. tel. 02507-1 45 80|
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.

[

zaterdags van 8.30 tot 17.00 uur.

ZONDAGS GESLOTEN.

uw ADRES VOOR:

MAZDA
Ook voor uw

SCHADES

Pedicure praktijk

mevr. Jonkman-Rol

Beh. ook voor ver-

zorgings/bejaarden-

tehuizen. Beh. op af-

spraak. Praktijk in

Bouwes Palace.

Telefoon 02507-13871

Gevraagd:

winkelmeisje en part-timer

Topslagenl VREEBURG
Haltestraat 54 - Zandvoort.
Telefoon 02507 -12451.

Woonruimte
TE HUUR GEVRAAGD
in centrum Zandvoort

voor vrouw met
2 kinderen.

Huur tot pim. ƒ500,-
per maand.

Eventueel ruilen
voor mijn fiuurflat.

Brieven ond nr. Z <tS4

aan bur. v. d. blad.

WONINGRUIL HOOFDDORP
Aangeboden: mooie grote eengezinswoning,
4 slaapkamers, eiken keuken, grote badkamer,
voor-en achtertuin enz. Huur f 545,- per
maand met overname.
Gevraagd: ruime flat of grote bejaarden-
woning, liefst Amstelveen of Haarlemmer-
meer.

Brieven onder nr.: 1954 bureau van dit blad.

MAAK UW OUDE OLIELAMP
WEER COMPLEET

Voor lampekappen - glazen bollen - branders,

enz., naar:

IN DE OUDE KAST
.Antiek en Curiosa

TMinweg t/o Dirkson - Hoofddorp
Tel. 02503 - 1 64 57

Geopend vnjdavmicUiav. vniclavinonden zaleirius

INBOEDELVEILi

OPPAS
gevraagd, woensdag
van 13.00-17 00 uur on

donderdag 15 00 21 00 uur

Telefoon 02507-16584

Op donderdag 23 januari 's morgens 10.00 uur in hel veilinggebouw DE WITTE ZWAA?v)
Dorpsplein 2.

T.o.v. Deurwaarder H. Torhoeven ie Hadriem.

Waaronder zal worden geveild;

Wandmeubels, slaapkamers, linnenkasten, div. eethoeken, losse tafels, T.V. -toestellen,

Perzische kleden, textiel, piano, salontafels, mahonie secretaire, schilderijen, stencilmachine,

koelkasten, gasstellen, tuinbank, bromfiets, verder zeer veel klein goed.

UIT FAILLISSEfVIENT
Collectie houten beelden, horeca materiaal em. em.

Kijkdagen: Maandag 26 en dinsdag 27 januari van 10.00- 18.00 uur.

Inlichtingen dagelijks telefoon 1210*.

Veilingmeester

S. Waterdrinker

A utobedrijf

l/T VERSTEEGE
PEUGEOT ZANDVOORT 02507 - 12345

B.V. Pakveldstraat 21

Postbus 126

2040 AC Zandvoort TALBOT

Telefoon 02507 - 12023

Viaagt per 1 februari a.s.

kamerpersooeei
voor de ochtenden.

Per 1 maaria.b.

personeel
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Remedial

teaching
Ondanks de aandacht die in hel lager

onderwijs en met name in de LOM'
scholen besteed wordt aan kinderen

met specifieke laalmoeilijkheden, blij-

ken deze leerlingen ook in het voort-

gezet onderwijs vaak nog voor grote

problemen Ie staan.

Met name in hel MAVO, HAVO en

VWO, waar het onderwijs voorname-

lijk verbaal gericht is, dreigen deze

leerlingen, ondanks voldoende ver-

standelijke capaciteiten, op deze

moeilijkheden vast te lopen.

Er blijkt de laatste jaren een groeien-

de aandacht voor dit probleem Ie zijn,

hetgeen blijkt uit meer aktiviteiten

binnen de landelijke werkgroep van

remedial teachers en uit publicaties

zoals van het werk van Chr. Kuiper en

C. Weggeiaar „Woordblind". Ook
neemt hel aantal scholen voor voort-

gezet LOM-onderwijs toe.

Remedial teaching is onderwijs toege-

spitst op één leerling, omdat voor

ieder kind de problemen anders kun-

nen liggen.

Wordt op de LOM school deze vorm
van onderwijs gegeven voor kinderen

met leer en gedragsmoeilijkheden, in

het voortgezet , onderwijs liggen de

problemen vaak op het gebied van taal

(woordblindkeid) en rekenen.

In hel gewone voortgezet onderwijs

beperkt de aanpak zich echter tot

eigen initiatieven van enkele scholen.

Voor hel overige zijn de leerlingen,

die mei taalzwakte kampen aangewe-
zen op zelf te organiseren particuliere

hulp. Daarbij is definanciële drempel
en het tekort aan remedial teachers

voor deze leeftijdsgroep een grote

rem.

UNIEK PROJECT OP GERTENBACH-MAVO

'Remedial teaching' be

óók in voortgezet onderwijs
ZANpVOORT - In het schooljaar I97»79 heefl de Gertenbasch Mavo in

Zandvoort het initiatief genomen om een aantal lesuren voor brugklas en

tweede klas voor hulp een taalzwakke leerlingen te reserveren.

Op grond van de resultaten in dat eerste jaar is deze hulp in het jaar

197^0 voortgezet. Na twee jaar, kan men nu zo'n beetje de resultaten

beoordelen, bijschaven aan het lesprogramma, en zullen de eerste

vruchten (leerlingen die dit jaar hun einddiploma behalen) worden

geplukt.

De lerares van de Genenbach Mavo
die deze groep leerlingen onder haar

hoede heeft is mevrouw I. Zuidema-de
Bruijn, die omdat ze de vereiste akte

heeft, ook les kan geven op scholen

voor voortgezet onderwijs.

,,lk heb mij in het onderwijs altijd

aangetrokken gevoeld tot de zoge-

naamde .buitenbeestjes" kinderen met
leer- en of gedragsmoeilijkheden. Om-
dat ik mijn akte heb. kan ik ook op de
MAVO-school les geven en daarom
deze leerlingen heipen. Ik vind het

bijzonder dankbaar werk", aldus me-
vrouw Zuidema. Deze lerares kwam
naar de Gertenbach Mavo op verzoek
van de directeur, de heer Nijboer, die

enkele jaren geleden met het initiatief

kwam deze vorm van onderwijs, kort-

weg remedial teaching genoemd, ook
op de Gertenbach Mavo te introduce-

ren. Uiteraard met medewerking van
het gehele lerarenkorps, want een
nauw overleg tussen de remedial tea-

cher en de overige leraren blijft een
eerste vereiste.

Enthousiasme

Gebleken is namelijk dat kinderen, na

de eerste moeilijke aanloopperiode,
soms zo enthousiast de r.m. lessen

volgen en hiervoor huiswerk maken,
dat zij de overige vakken verwaarlo-

zen. Dan is zitten blijven aan het einde
van het schooljaar een feit, en de
teleurstelling groot, zowel bij leerlin-

gen, ouders en leerkrachten.

Belangrijk is daarom het contact tussen
'

ouders, de r.m. lerares en de overige

leerkrachten. ,,Het eerste jaar hebben
wij namelijk de fout gemaakt, dat ik

dacht dat alles goed ging met een
leerling om bij de rapportenbespreking

een heel ander verhaal te horen, bij-

voorbeeld een dikke onvoldoende voor
aardrijkskunde, geschiedenis etc.

Daarom is het contact nu ook veel

intensiever" aldus mevrouw Zuidema.

Seiecteren

Omdat slechts een beperkt aantal uren
voor remedial teaching beschikbaar

was, was het belangrijk dat die uren
ook besteed zouden worden aan die

leerlingen die er het meeste behoefte

aan hadden.

Op de MAVO-school beschikt men
daarbij over de inlichtingen van de
lagere school, (deze worden in de regio

Lustrumviering genootschap

in teken historie Zandvoort

tot de verbijsterende ontdekking dat

sommige leerlingen voor wai hun spel-

ling betreft, niet veel verder waren dan
de tweede klas van de lagere school.

,,Door remedial teaching zijn wij totdt-

ontdekking gekomen, dat toch wel veel

leerlingen tekort is gedaan in het verle-

den" zegt de heer Nijboer. ,,Deze

kinderen werd vroeger vaak luiheid

programma mei korte laakjcs en vee!

regelmatige controle. Het huiswerk

wordt aan elk kind op zijn eigen niveau

ook weer met heel duidelijke instruktie

opgegeven. Het blijkt dat de kinderen

hel huiswerk erg goed maken en zelf

om extra werk vragen, het liefst moe-
ten ze daar iemand thuis bij kunnen
inschakelen.

Werkgroepen

vragen uitstel

inspraakprocedure

ZANDVOORT - De werkgroepen
Noord, Centrum en Zuid die zijn ge-

vormd naar aanleiding van de in juni

1980 verschenen structuurstudie, heb-

bfen zich tot het college en de raad

giewend met het verzoek de door de
gemeente gestelde termijn van in-

spraak te verlengen.

C^orspronkelijk lag het in de bedoeling

dat de inwoners gelegenheid zouden
krijgen tot 1 maart, doch de werkgroe-

pen wijzen er in hun schrijven op dat

eerst na de voorlichtingsavonden die in

litovember/ december werden gehou-
den, de inwoners op de inspraakproce-

dure hebben kunnen inhaken.

Gezien de uitgebreide problematiek

die in de structuurstudie /verkeersstu-

tne aan de orde komt. vraagt een
«ginvolle inspraakreaktJe meer tijd dan
de gestelde termijn.

Overigens wordt door de werkgroepen
q'ok gemist een globaal inzicht betref-

fende de tlnancièle consequenties,

waardoor, volgens de werkgroepen,
geen reële afweging tussen de verschil-

I4nde alternatieven kan worden ge-

(naakt.

>;Voor een goede afweging, moeten wij

inzage hebben in deze kosten", aldus

de werkgroepen die uitstel verzoeken

tbt 1 juni.

Mevrouw Zuidema met haar leerlingen op woensdagmorgen in de Gertenbach Mavo.

verstrekt via het leerlingendossier van
de zogenaamde continue begeleiding).

Daarin worden gegevens verzameld
over de vorderingen van de leerling

gedurende de vijfde en zesde klas van
de lagere school. Vaak geven deze
slechts een globale aanduiding van een
taalprobleem of zijn niet volledig, zo-

dat men nu nieuwe leerlingen toetst op
hun taalvaardigheid.

Op grond van deze loetsuitslagen die in

de eerste maand van het schooljaar

worden afgenomen met daarnaast de
lagere school gegevens en het oordeel
van de taalleraren gedurende de eerste

weken wordt een aantal leerlingen voor
de r.t. gekozen. Bij deze leerlingen met
zwakke taaiprestaties wordt een ver-

dere selectie toegepast, die met extra

hulp in het zogenaamde ,,steunuur

Nederlands" geholpen zijn, en die voor
remedial teaching in aanmerking ko-

men.
,,Hoewel het om leerlingen met een
MAVO-advies gaat, kwam men soms

i
i

Zandvoort - in gebouw „dc
I^roeht" heefl het Genootschap Oud
Zandvoort vrijdagavond jl. het 10-jarig

|icstaan herdacht. Het bar slechte weer
ij'as er de oorzaak van, dat de zaal

Mechts matig, maar gelei op deze om-
iitandigheden toch nog redelijk goed

bezet was. Zware sneeuwval en storm-

achtige wind hielden kennelijk veel

ftiensen thuis. Die thuisblijvers hebben
m:cI veel gemist, want het werd een
Èenotvollc en leerzame avond.

prettig programma

Het bestuur had een programma sa-

mengesteld, waarmee het publiek zich

ijostelijk bleek te amuseren. Het werd
feeopend door de voorzitter van het

genootschap, ir. C.J. Wagenaar, die

enthousiast als altijd, speciaal wanneer
Ëet gaat om instandhouding van het

IZandvoorl van weleer, de aanwezigen
jfiartelijk welkom heette, speciaal bur-

gemeester H. Machielsen en de wet-

houder van culturele zaken, de heer

K.C. van der Mije Pzn., beiden verge-

zeld van hun echtgenoten. Afvaardigin-

gen van oudheidkundige genootschap-

pen uit Katwijk en Heemstede werden
eveneens in dit welkomstwoord betrok-

Jken. waarna spreker onder meer me-
moreerde, dat het Genootschap Oud
Zandvoort zijn steentje had bijgedra-

|gen om zijn doelstellingen in zo breed

.hiogelijke kring bekend te maken. Men
|iad in de afgelopen tien jaren gesnuf-

feld in de geschiedenis van Zandvoort,

!gegraven in de Noordbuurt en door
middel van allerlei aktiviteiten de
Ideeën van het genootschap aan de
buitenwereld kenbaar gemaakt.

>'ervolgens gaf spreker in het kort een
opsomming van al hetgeen het genoot-

schap in dc afgelopen 10 jaar had
'beziggehouden en nog steeds bezig-

«houdt. Daarna had dc vertoning van

I

;èen 19-tal dia's plaats met strandgezich-

ten uit vroegere jaren in Katwijk,

;iScheveningen en Zandvoort, waaron-

|iler verschillende nog nooit vertoonde

'beelden.

De secretaris van de Zandvoortsc
Bomschuitclub, de heer H.C. Bakker,
hield vervolgens een boeiende causerie

3'^-^^
y^M'»''

Bedrijvigheid op het strand en de noordelijke boulevard in Zandvoort, met
het in 1881 gestichte eerste Kurhaus met vier torens. Dit gedeelte
behoorde tot „nieuw Zandvoort" gelegen ten noorden van het oude, op
een door afgraving en ophoging verkregen hoogvlakte van de voorste
duinenrij. Het terrein was 44 bunders groot, dat wil zeggen 2200 x 200
meter.
Deze afbeelding komt uit de in 1882 door Tj. Holkema uitgegeven „Gids
met platen voor Amsterdam".

(voorpagina programmablad}

verweten, terwijl dat toch zeker niet

het geval behoeft te zijn".

Aanloopperiode

Zowel voor de Gertenbach MAVO
leerkrachten als de leerlingen was de
aanloopperiode langer, dan werd ver-

wacht.

Het kostte moeite de leerlingen zover
te brengen dat ze inzagen, dal ze hulp
nodig hadden. Ze wilden veel te vlug

en liepen graag over de moeilijkheden

heen. Ze konden slecht luisteren en
vonden veel eenvoudige oefeningen

gek.

Bovendien bleek hei nodig voor elk

kind een apart programma op te stellen

(er wordt gewerkt met groepjes van
hooguit vier leerlingen). Pas na een
aantal maanden kwam de motivatie van
de leerlingen op gang.

Dit betekende niet dat in de r.t. lessen

al een duidelijke verbetering merkbaar
was. Deze was er wel in de RT-lessen

en het feit dat de leerlingen dit zelf

konden merken was oorzaak dal ze
gaandeweg steeds beter aan hun specia-

le oefeningen gingen werken. Soms
met het bovenvermelde resultaat (an-

dere vakken vergeten).

Tweede jaar

Nadat de leraren een aantal gegevens

op een rijtje hadden gezet: namelijk zo
vroeg mogelijk ia hel jaar met deze
lessen beginnen:

regelmatig overleg tussen de remedial

teacher en de talenleraren: bespreking

met de ouders:

RT-uren zo in het roosier plannen, dat

de leerlingen niet telkens dezelfde les-

sen missen, die juist voor hun taalont-

wikkeling belangrijk zijn,

"werd besloten ook in het cursusjaar

1979^0 met de remedial teaching door
te gaan.

Het aantal lesuren kon worden uitge-

breid, zo ook de groep leerlingen. Op
grond van ervaringen uit het eerste jaar

kon een duidelijker en uitgebreider

programma van onderzoek, oefeningen

en huiswerk worden afgewerkt.

Hel is namelijk belangrijk voor de
remedial teacher, maar vooral ook
voor de leerlingen, om te weten waar
de tekorten en moeilijkheden van de
leerling liggen.

Resultaten

Gebleken is dat de leerlingen heel goed
werken in een sterk gestrukturcerd

Zelfkennis blijkt een goede zaak. De
leerlingen moeien zich .bewust worden
wat ze wél en wat ze nog niet kunnen.
Deze leerlingen zijn over het algemeen
onzeker geworden, omdat de jaren in

het klassikale lagere onderwijs slechts

globaal hebben gevolgd, met de erva-

ring dat ze aldoor weer tekortschoten,

zonder dat er oefenmateriaal beschik-

baar was, dat bij hun individuele ni-

veau aansloot.

>ia ruim twee jaar kan men nu op de
Gertenbach Mavo terug zien op de
resultaten van het remedial onderwys.
Deze zijn soms verblufTcnd. Zo zal dit

jaar door enkele leerlingen het eindexa*

men worden afgelegd. „Ze staan er

goed voor en er is geen reden waarom ze

zouden zakken, en dat is toch een
resultaat om trots op Ie zijn" aldus

directeur Nijboer. En terecht.

over het werk van de Zandvoortsc
Bomschuitclub, die nu al enkele jaren

op dinsdagavond in het Cultureel Cen-
trum haar werk verricht. Een fraai

exemplaar van zulk een schuit was in de
zaal opgesteld. Een mooi uitgevoerde

brochure, het werk van deze vereniging

op duidelijke wijze tonend in woord en
geschrift, werd na afloop gratis ver-

strekt. Het ligt in dc bedoeling, dal

binnen afzienbare lijd hel eerste model
van een bomschuil ter plaatsing in het

Raadhuis aan het gemeentebestuur zal

worden aangeboden.
Hel dames vokaal ensemble (het vroe-
gere Feelbea sextet), thans uitgebreid
lot 8 dames, waarvan er één wegens
ziekle afwezig was, verleende met een
drietal optredens belangeloze mede-
werking. Onder de bekwame leiding

van een nieuwe dirigente werd er bij-

zonder fraai gezongen, waarvoor dit-

maal een aantal opcrellf.fragmenien
was opgenomen. Ook de technische

atwerking voldeed uitstekend en zo
kon van zeer mooie zang worden geno-
ten. Zonder meer mag dit ensemble
een aanwinst worden genoemd voor
onze gemeente.
Dc heet Anth. Bakels vertoonde hier-

na het tweede deel van de nog steeds

niet voltooide kleurenfilm over Oud
Zandvoort, waaraan „De Wurf ' haar
medewerking verieent. Ook dit tweede
deel was een eclatant succes en het

publiek genoot ten volle van bekende
beelden langs hel strand en in de
duinen. Deze film lijkt een bijzonder

waardevol stuk Zandvoortsc folklore te

worden.
Nadat de dansgroep van „De WurT'
nog een aantal volksdansen had uitge-

voerd in oud-Zandvoortse cosluums,
die op deskundige wijze werden toege-

licht door Bob Gansner, werd deze
avond met een kort dankwoord door ir.

Wagenaar afgesloten.

K.Sr.

(Adverieniiesl
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bibliotheek

EXPosmiE
George Bokstijn exposeert

zeefdrukken, blockprints

en tekeningen tijdens de
uitleenuren \o\ en met
ld februari

FONOTHEEK
Openingslijden:

maandag 19.00-21 00 uui

vrijdag 15.00-1 7.00 uur

vrijdag 19.00-21.00 uur

Prinsessewég /Zandvoort

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Na 5 spannende wed-
strijden in de 3e competitie van de
Zandvoortsc Bridge Club zijn de beslis-

singen gevallen. Halverwege het sei-

zoen staat de fam. Heidoorn als winter-

kampioen bovenaan in de A-lijn. Dit

paar is er in geslaagd op de laatste

speelavond de fam. Spiers nog juist

voorbij te streven. Dit laatstgenoemde

paar moest thans genoegen nemen met
een tweede plaats met de fam. Coops
als goede derde.

Onderaan in de A-lijn zijn twee paren

gedegradeerd, namelijk de fam. Smink
en de fam. Paaidebek. Hun plaatsen in

de A-lijn worden ingenomen door de
twee paren die op de plaatsen één en
twéé van de B-Iijn geëindigd zijn, te

weten de fam. Berrier en de dames
Dröse-Van Gellekom. De heren Huls-

keniper-Vulsma hebben het nèt niet

gehaald en blijven in de B-lijn. Niet in

de B-lijn hebben zich kunnen handha-
ven de dames Kerkman-Kiewiel en de
heren Klomp-Loos. Zij zijn gedegra-

deerd naar de C-!ijn en moeten nu
stuivertje verwisselen met de fam. Pee-

man en de dames Keur-Schutte, die

bovenaan in de C-lijn geëindigd zijn en
derhalve voor promotie naar de B-lijn

in aanmerking zijn gekomen. Slachtof-

fers van de harde vechtlust in de C-lijn,

zijn geworden de dames Stor-Vallo en
de fam. Veldhuizen, die in deze lijn

uiteindelijk op de onderste plaatsen

zijn terechtgekomen en een stap terug

moeien doen naar de D-lijn. Daar
stonden mevr. Van Ackooy en de heer

[penburg alsmede de fam. Hoogendijk

al geruime lijd kïaar om naar de C-lijn

te promoveren.
Het gehele slagveld overziende moet
worden vastgesteld dat enkele gedegra-

deerde paren eigenlijk beneden hun
kunnen hebben gespeeld. Zij zullen

zeker niet berusten in deze neergang en
ei alles aan doen om weer terug te

keren naar de afdeling waaruit zij aan
het einde van deze 3e competitie ge-

wipt zijn. Wat de gepromoveerde pa-

ren betreft kan men moeilijk zeggen

dat zij slechte prestaties hebben gele-

verd. Zij hebben - dank zij hun inzet -

terecht aanspraak gemaakt op hun
promotie, hetgeen weer niet wil zeggen

dat de paren die in de diverse lijnen op
de derde plaats van boven geëindigd

zijn in gebreke zijn gebleven en niet die

strijdlust aan de dag hebben gelegd.

Maar er moeten nu eenmaal in elke

competitie winnaars en verliezers zijn.

Welnu: felicitaties voor de gepromo-
veerden en nieuwe moed voor de gede-

gradeerde paren.

U& driekwart eeuw

Een man. genaamd Boudcwijntje

Begon in z'n jeugd, 't is geen
geintje.

.Met hel vonien van vis .

En dat werd gewis

Een zaak van formaat, en geen

kleintje!

Bovenstaande iimmerick zou van

toepassing kunnen zijn op de heer

Boudewijn Duivenvoorden sr, die

dinsdag 20 januari 75 jaar geworden
is. Vrienden en relaties zijn daarom
uitgenodigd om op woensdag 2!

januari tussen 17.00 en 20.00 uur

een toost bij hem te komen uitbren-

gen op zijn gezondheid in restauraii!

Duivenvoorden aan de Haltestraai'

no. 49. Ik feliciteer hem (al is hel

laat) van harte namens zeer ve!cn

met het bereiken van deze mijlpaal

in z'n arbeidzaam leven. Hij heeft

er heel hard voor moeten werken en

werd van klein zakenmannetje een
van Zandvoorts meest bekende ne-

ringdoenden, die aan z'n kinderen

een prachtige zaak heeft nagelaten.

Mogen nog vele gelukkige jaren zijn

deel zijn!

Knotsenburg

Als enige familie in Zandvoort

woont hier de familie Knotsenburg

(pa, moe en 2 kindertjes). Het is

een naam die maar zelden of nooit

voorkomt. Nijmegen heet in deze

carnavalstijd óók Knotsenburg! Er
zijn daar 35 carnavalsverenigingen,

met één Prins en een overkoepelend

bestuur. Dit bestuur is erachter

gekomen, dat Zandvoort de familie

Knotsenburg als enige in z'n midden
had en kwam daardoor op de lumi-

neuze gedachte, de gehele famihe

uit te nodigen voor een weekend-
feest in Nijmegen, als gasten van

genoemde Carnavalsvereniging.

Dat feest vond het vorige weekein-

de plaats. Het werden daverende

avonden met uitbundig feestver-

toon. Ook de proclamatie van de

nieuwe Prins had toen plaats. De
familie heeft verschrikkelijk geno-

ten van de allerhartelijkste ont-

vangst!

Hel was in alle opzichten knots"

Aktiviteiten KNZHRM

Het bestuur van de Koninklijke

Noord en Zuid Hollandse Redding
Maatschappij (K.N.Z.H.R.M.)
heeft voor de eerstkomende maan-
den de volgende aktiviteiten voor

het station Zandvoort vastgesteld:

zaterdag 28 februari, zaterdag i4

maart, zaterdag 28 maart en zater-

dag II apri! oefening mei de red-

dingboot de Dr. S.L. Louwes. Ver-

trek van het boothuis in de Thor-
beckeslraat om 9.00 uur "s morgens.
Maandag 27 april bijeenkomst in

het boothuis (besloten).

leuke nasleep

Met stijgende verbazini: <:n (.'.rotc-

voldoening heb ik de reactie:, oridct-

gaan die mijn medeclelsnpcn in hci

vorige nummer hebben tewecggi;-

bracht ovcj het in de muur geniei-

selde papier in een dei mureit \jn

garage Barnhoorn te Heemstede,
waar o.a. verscheidene Zandvocii
se bouwarbeiders 52 jaar gek-den.

nl. in september 1928 een verbou-

wing uitvoerden en dit feit op der-

wijze voor hel nageslacht vastleg-

den. Vooral de oude Zandvoorteis

vonden het bijzonden leuk en dat

was het ook. Leuk en interessani. Ik

ontving er vee! reacucs op met nog
heel wat nadere gegevens, schrifte-

lijk maar ook mondeling. t').a. van

Jacoh Koper (Jaap Picticj. \'an

Speijkstraat 18, van Jan Molenaar
(Bonnie) en Henk Biuijs (de

Kr.iai). Door hun hulp en die van

verscheidene anderen kan ik thans

op dit artikel nog de volgende aan-

vullingen geven: Jaap Picrie vertel-

de mij. wei aan deze garage tt.'

hebben gewerkt,, maar zijn naam
staat niet op het document, de

onderste naam was nl. die van zijn

vader. Die was metselaarsbaas, oi-

tewcl ..duizendpoter", óók een Pie-

rie. De bovenste naam ...Corneiis

Koper'" is een broer van zijn vader

(bijnaam Kees Baster). De 2de:

Svillem Paak was ene Stompie en
diens broer Arie woont in de Oos-
terpark.straat 50. A. Drommel
woonde in de Koningstraat, hij was
getrouwd met een Belgische vrouw.

De 3e, 4e en 5c waren broers van de

vader van Jaap Pierie, A. Keur is de
vader van Piet Keur, welbekend van
Zandvoortmeeuwen en D. Halder-

man heeft de laatste jaren gewerkt

bij de firma Koning in Zandvoort.
Floor Koper en D. Halderman zijn

beiden nog in leven, doch thans

reeds meer dan 80 jaren oud. Het
zijn de enige twee nog levenden van

de negen in het document genoem-
den. De aannemer van het bouw-
werk was ene Brouwer en de hoofd-

uitvoerder W. van Zijl. A. Drom-
mel was in zijn latere levensjaren

nog jachtopziener en Floor Koper is

jarenlang schipper van de Zand-
voortsc reddingboot geweest. Dit

waren dan de nadere gegevens, die

ik nog ontving. Velen van u zal dit

welbekend zijn. En tenslotte moet
ik nog vermelden, in mijn vorige

artikel terloops de naam .,Wit-

galje" te hebben gemeld. Maar die

was er niet bij. Bovendien was die

bijnaam niet ,,Witgatje" maar
,,Wupgatje". 't Is maar. dat u het

weet!

Opoe bakt taarten

Opoe klimt in haar vergeelde kook-
boek af en toe danig in de pen. Zo
schrijft zij o.a. het volgende: ,.Ik

heb jeloi verteld,, dat je mot koke
met liefde, maer alle kookboeke
kunne je niet hellepe as je niet kan
koke, behalve bij 't bakke van
taerte, want voor het bakke van

taerte heb je nodig een keukeweeg-
schael, geduld, koele vingers en 'n

aventuurlijke geest. Een gerecht,,

dal jeloi allegaer wel kent is een
,,pie". Pie-gebak gebroike jeloi

vaek, maer oorspronkelijk is dat

hier 'emaekf door 'n Engelandse
venter, die daer oppetalle (opgeno-

men) is deur de wind en naer

Zanvert eblaeze is. In 't Engels is

dat ,,magpie" en dat betekent , .ek-

ster'". Toendertaid hebbe ze leven-

dige eksters in "n enorme taert

edaen en as dat ding dan wier

anesneje vloge die heeste graeg weg
en de taert had extra smaek ekrege

deur de uitwerpselen van die angsti-

ge vogels, 't Receppie geef ik jeloi

niet maer in elk kookboek kan je 't

vinde. Poddinge motte jeloi ook
niei zellef bakke. Ze benne in de
vakhandel vaek veu! beter en ook
lekkerder,, net as de keek. die bai

de koekebakker mooier en goedko-

per zain as die jeloi met "n hoop
ellende .'.ellef bakke. oftewel in

mekaei draeie en je gaste zulle 't

waerderc as die maer lekker keiine

bikke. Wekke motte jeloi ook maer
niet meer doen. Je kauwt je meestal

wezeloos en die batterai potte wordt

maer niet minder. En o jae: as jeloi

van diere houwe. mot je ook gien

•jarnae! meer schranse, wam dis

worde levendig 'ekookt! Dat is veur

die beesies heus gien pretje. Zouwe
jeli>i 't zo leuk vindc. levendig in 'i

kokende wacter te worden 'esmetc''

lin tet'.siofie nog vva! aers: weti:

leloi, dat op 10 februari a.s hel 165

laere (eiug is. dat de Hoge Pvsed

v.m Aede! 't waepe van Zanvert mei
dt' bekende vissies goed't'keurd

heb'.' Daer moste we rnaer 'n vraeie

dag v.tii maeke, 'n Feestdajj. want

Zanvert zonder vissies (; as 'n boter-

ham -ronder hutter

fz-t'/lYKCHI»'^

DAG EIVilNJACHtBEREIKBAAfii;

Dr. Gerkèstraat 47 ixJ^^fE?Zó
W4
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NOG SLECHl S 1 WEEK

UITVERKOOP
alles één prijs

BROEKEN TRUIEN
JURKJES BLOUSES
JACKS ENZ. 25;
T-SHIRTS 10.-

'T KINDERWiNKELTJE
Buureweg1-3-ZANDV00RT-Tel. 1 65 80

Wij zijn geopend:

wo./do./vr./za. van 12.00 tot 17.00 uur -Zondag 13.00 tot 17.00 uur

BELLEN

*02507 - 1 71 66*

ADVERTEREfVI METEEN
GOED PRODUKT

wordr-n du (idverientiep«ji)inii's /u tjued

qule^i-iï danroni ook ^i|n de
iidveMfjerdcïs /o ingenomen mei

Zaodvoorts lyieuwsblad

IAAT yW SLEUTELS MAKEN

BU DE VAKMAN

Wij zijn onbetwist de

sieutelspecialist

Ook voor NAAMPLATEN m diverse

maten, kleuren en modellen

kunt u bij ons terecht.

SLEUTEL- en SLOTENSERVICE
IJZERHANDEL

VERSTEEGE
Pakveldstraat 19 - Zandvoort

1 !
'

j^t:.^
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'J''^'

'

'^V
'

ffl
'^^

Te huur gevraagd

van IBjuli t/m 31 juli 1981
voor onze Zwitserse familie, gezin met

2 kinderen {13 en 7 jaar)

beneden huis met tuin
of flat aan boulevard. Alleen Zandvoort-zuid.

Beslist met douche.
Huurprijs tot 850,- per week.

Aanbiedingen mevr. W. Beek.
Oosterparkstraat 38, tel. 02S07-13326.

P
.,«S!.-. -!*** ^1<^M

r^
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-
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Als u vandaag uw belichte filmrolletje bij ons

Inlevert, kunt u overmorgen uw foto's bij ons ophalen.

En... op elke kleurenfoto geven wij onze kwaliteits-

garantie: niet goed, geld terug of wij drukken uw
foto('s) opnieuw af!

FOTO BINDELS
paarlaarsteeg 8 haarlem

tel. 312473
"""^"^""""MëvröüwKëur
vraagt voor één morgen per week een

hulp
in de huishouding.

Diaconiehuisstraat 36, Zandvoort,
telefoon 02507-12404.

Alle vrienden en bekenden
van:

'tQoÊnjfe"

danken wij voor de grootse
belangstelling en geweldige

bloemenpracht voor onze
opening.

Het Parool

middagkrant
vraagt

bezorgers/sters

Tel. 02507-14046.

Lijsterstraat 13, Zandvoort.

^̂ 0m^m^*i^m0^^t^^Ê^m 00
Men krijgl spoedig genoeg van hei goede

en ook van hel besie,

wanneer hel alledaags begint te worden.

Lessing (1729- 1781)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

levert uitsluitend uurwerken die behoren tot de goede en

de beste. Ze worden ook nooit alledaags maar zijn elke

dag opnieuw een wonder van fraaie uitvoering en

accurateiiC.

U blijft zich er over verbazen!

Komt u eens Idjken in onze showroom, 't is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

GEVRAAGD:

ERVAREN
BEHANGER

Tel. 02507 - 17938

Drogisterij

MOERENBURG
voor Dr. Vogel,

homeopathie.

Hahestrsat 8, Zandvoort,

lel. 02507-16123.

GEVRAAGD:

OPSLAG
RUIMTE
in Zandvoort.

Tel. 02507 17938

BH's

Slipjes

Dusters

Nachtjaponnon

Badpakken

Bikini's

Corselets

Baby Dolls

50%
korting

in de uitverkoop

B̂oay Fashion Int.

LINGERIE
FOUNDATION
BADMODE

Galerij

Kerkstraat 22
ZANDVOORT

Tel. 02507 - 1 49 85

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur

DINSDAG -9.00-16.00 uur

WOENSDAG -9.00-16.00 uur

DONDERDAG - 9.00- 17.00 uur

VRIJDAG - 9.00- 12.00 uur en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507 - 1 71 66

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

P & z
TIMMERFABRIEK
J. PLEVIER
EIMZOONB.V.

023 - 26 36 67
BLOEMENDAAL
ZANDVOORT

Wij leveren al uw kozijnen, ramen en deuren in elke maat en in iedere

[

gewenste houtsoort: o.a. grenen, red meranti, merbau.
Ramen en deuren eventueel afgehangen, incl. beglazing.

iVraag vrijblijvend prijsopgaaf.

Te huur of te koop gevr.:

GARAGE
omg. Sterflat

te Zandvoort,

tel. 02507-18863.

Atelier Valk

glazenier voor:

glas in lood-ramen

Gebrandschilderd
glas, gegraveerd

glas.

Cornelis Slegerstr. 2
Telefoon 02507-16094

7 PORQUE
Kerkstraat 18
Zandvoort

Tel. 02507-12728

7
ZANDVOORT IS BEST

GEZELLIG!
Wist u dat in Porque

iedere domferdagavond
erg gezellige Franse avonden

gehouden wordt?

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen
met de daarbij behorende Franse kaas, die u

wordt aangeboden door het huis.

HARTELIJK WELKOM

Hetmeestuifgebreklediesel-assortiment
aat bijuwVA.GdealervoorVolkswagenenAudi
Mei de gloednieuwe, uiterst

comfortabele Passat Diesel, de

nieuwe, dynamische Jetta Diesel en
de nieuwe, representatieve Audi 80
Diesel is het dieselprogramma van
Volkswagen en Audi uitgebreider dan
liet ooit is geweest.

Kcuze-mogelijkheden op elk

niveau. Van de compacte Golf tot en
met de luxueuze Audi 100. Stuk voor
stuk zijn "t volwassen diesels, die 'm

diverse uitvoeringen vlot leverbaar

/ijn. Un stuk voor stuk zijn ze 't resul-

taat van een enorme diesel-ervaring.

Alle diesels van Volkswagen
en Audi hebben spaarzaamheid van
huis uit meegekregen, benutten elke

liter brandstof optimaal. Uitgekiende
aërodynamische vormgeving, ingeni-

euze motoren en 't gepast gebruik

maken van lichte materialen dragen
daar in belangrijke mate toe bij.

Daarom is diesel rijden ratio-

neel rijden. Ook voormensen, die

jaarlijks een normaal aantal kilome-

ters draaien. Bij 20.000 km is bijvoor-

beeld de Golf Diesel al lonend. Bij de

Passat en de Audi 100 ligt die grens

rond de 30.000 km.
Vanzelfsprekend spelen die

geringe kosten, lange levensduur en
algemene zuinigheid ook een belang-

rijke rol bij de opmerkelijk lage

leasekosten.

In een tijd van energiebespa-

ring en steeds duurder wordende
brandstof is dat een feit om terdege

rekening mee te houden.

De Golf Diesel:compactsnelen zuinig.

Topsnelheid 143 km/h constant 90 km/h I op 18,9

Acceler.: 0-100 km in 17 sec. constant 120 km/h 1 op 12,2

Brandstofverbr.: stiid 1 op 15,4 prijs basismodel ri7.954,-

De Jetta Diesel:dynamisch, stil en zuinig.

Topsnelheid 142 km/h constant 90 km/h ] op 18,5

Acceler.: ü-100 km in 17,5 sec. constant 120 km/h 1 op 12,2

Brandstofverbr.: stad 1 op 14.7 prijs basismodel f 18.998.-

De Passat Diesel:comfortabetruim en zuinig. De Audi80 Diesel: representotiet pittig en zuinig

Topsnelheid 143 km/h constant 90 km/h 1 op 19,2 Topsnelheid 140 km/h constant 90 km/h 1 op 18,2

Acceler.: O-IOO km in 20,5 sec. constant 120 km/h 1 op 12,8 Acceler.: 0-100 km in 20 sec. constant 120 km/h 1 op 11,4

Brandstofverbr.: stad 1 op 13,9 prijs basismodel f23.647,- Brandstofverbr.: stad 1 op 14,1 prijs LD v.a. f24.267,-

(5-deurs) \ M Mk ^^
WV*G

Volkswagen en Audi. Het grootste diesel-assortiment in Nederland ^^^^
Maak nu 'n proefrit bij uw V.A.G-dealer voor Volkswagen en Audi: Prij/cn. incl B.T W. Al' Leusden Vrijblijvend

De Audi100 Diesel: luxueus^royaalen zuinig

Topsnelheid 150 km/h constant 90 km/h 1 op 15,4

Acceler.: 0-100 km in 17,5 sec. constant 120 km/h lop.11,0

Brandstofverbr. stad 1 op 13,3 prijs L5D v.a. f34.232.-

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565
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Extra commissievergadering noodzalce/i/k

Aanleg tennisbanen zwembadcomplex
ZANDVOORÏ - Üc aanvraag van de

raad van beheer van de NV Sporlfond-

senbad Zandvoort, goedkeuring te krij-

gen voor de aanleg van twee onoverdek-

te tennisbanen op hel zwembadcomplex
De Duinpan, heeft aanleiding gegeven

tot extra commissievergaderingen.

Om deze twee tennisbanen aan te

leggen heeft men namelijk een krediet

nodig van f 145.000.- en wanneer de

gemeente dit bedrag zou investeren, en

een lening zou willen verstrekken dan

zou dit eerst in de commissie financiën

behandeld dienen te worden. Echter de

raad van beheer heeft aangedrongen op

spoed, want bij goedkeuring wil men
graag vóór de opening van het zwem-
seizoen. medio 1981, de rommel aan

kant hebben en de tennisbanen open.

Reden waarom zowel WD ers van de

commissie financiën als van de commis-
sie publieke werken, verzochten een

extra vergadering in te lassen, hetgeen

maandagavond 19 januari geschiedde.

Overweging

De gronden tot overweging van de

aanleg van twee tennisbanen op het

zwembadcomplex zijn:

- de duidelijk aanwijsbare behoefte

aan tennisbanen in de gemeente voor

de eigen bewoners, als wel de toeris-

ten;

- een mogelijk uitstralingseffect van
het bezoek aan de tennisbanen en
omgekeerd;

- een intensiever gebruik van een ge-

deelte van het buitenterrein van hel

zwembadcomplex

.

Saldo

Uit het investenngs- en afschrijvings-

overzicht dat door de raad van beheer

werd opgesteld, blijkt dat men voorlo-

pig komt tot een batig saldo van

ƒ 9.9.39.-. Geen hoog bedrag, maar in

ieder geval kostendekkend. En dat was

één der vragen van de commissieleden:

..Zijn tennisbanen kostendekkend, of

moet er extra personeel voor het on-

derhoud worden aangetrokken?
Zowel wethouder Aukema als de aan-

wezig direkteur van De Duinpan, Hans
Mollerus, konden deze vraag ontken-

nend beantwoorden.
Het blijkt dat de banen, die zullen

worden aangelegd met een door Rowin
International te leveren sportvloer,

weinig onderhoud vergen en voor vijf

jaar worden gegarandeerd.

Óp vragen hoe de vloer zich houdt in

het Hollands en met name het Zand-
voorts klimaat (veel wind, regen, zand)

was men vrij positief. In Lelystad blijkt

men al twee jaar over een dergelijke

baan te beschikken die geen problemen

oplevert en ook van de K. L.T.B, en de

N.S.F, waren positieve berichten ont-

vangen.

Verhuur

Bovendien waren de commissieleden
zeer benieuwd hoe men de verhuur

dacht te regelen. Wanneer dit via de
WV of hotels zou geschieden , voorzag

men problemen.
Het grootste voordeel zullen ongetwij-

feld de tenniscontracten opleveren. Di-

rekteur Mollerus had reeds berekend
dat men één baan op contractbasis zal

verhuren (bijna volgeboekt) en één
baan voor de losse verhuur zal houden.
Bovendien was men uitgegaan van een
seizoen met 26 weken per jaar, doch
gezien het enthousiasme van veel ten-

nissers zou dit wel langer kunnen zijn.

Plaatskeuze

De banen zullen gerealiseerd moeten

worden tussen de kabelloods en de

duiktoren. Hiervoor dient zand te wor-

3
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' Zwembad de Duinpan

So*^ hti^

ZANDVOORT - Vrijdagmiddag om-
streeks vijf uur kwam tengevolge van
de gladheid een wandelaar ten val op
de Saxenrodcweg hoek Westerduinweg
in Bentveld. De bejaarde voetganger

(83 jaar) werd gewond naar een zieken-

huis overgebracht.

Pas geopend:

Eet- en drinkhuis 't Gaterijtje

ZANDVOORT - Sinds 15 januari hebben René en Rila Zwang de deuren van hun
cel- en drinkhuis ,,'t Galerijije" wijd geopend om de gasten binnen te laten.

Een gezellige gelegenheid, waar men behalve een drankje, ook kan eten. Een
gewoon eethuis waar de daghap door René wordt bereid en afhankelijk ui van het

seizoen. Uileraard genieten momenteel de winterse stamppotten (naar eigen recept)

de voorkeur. ,,Wij willen ook veel variëteit in hel dagelijks menu. Afwisseling van
spijs doet eten. Zo serveren wij ook macaroni- en spaghetii-schoiels, en op vrijdag

vis", aldus Rita, die zorgdraagt voor de ontvangst van de gasten.

Gezelligheid staat hier hoog in hei vaandel geschreven, de altijd gesloten gordijnen
van de vroegere Club Ricardo, waar nu 't Galerijtjc in is gevestigd, zijn verdwenen.

Gemakkelijke houten stoelen en tafels maken deel uit van het interieur, dat een
huiselijk karakter heeft. Behalve de daghap kan men er uiteraard ook een kop
soep. uilsmijter, slaatje en broodjes bestellen. Hel ligt zeker niet m de bedoeling er

een uitgebreide keuken op na te gaan houden. ,.Wij willen gewoon dat de gasten

zich hier thuis voelen, gewoon even een dra.nkjc komen drinken, en willen ze dan
iets eten, nou dan kan dat altijd. De kwaliteit is goed, daar staan we op", aldus
René.

De zaak is momenteel nog geopend van 9.00-20.00 uur, en op maandag gesloten.

Zodra het zomerseizoen begint, zullen ook de sluitingstijden worden aangepast.
Voor wie eens een gezellig drankje wil gaan drinken volgt hier het adres: Eet- en
drinkhuis 't Galerijije, Thorbeckestraat 5. Tel. 18895.

Foto: Rob Langereis

Zandvoort 75 blijft

baas op eigen veld

Situatieschets van de plaats waar men in mei 1981 de tennisbanen wü openen.

den afgegraven dat elders op het ter-

rein weer zal worden gebruikt. Boven-
dien heeft dit tot voordeel dal men ook
meer in de luwte kan spelen. Vrij

aardig beschermd is men dan tegen
•winden uit het zuiden, westen en zelfs

noord-westen.

De aanvankelijke bezwaren die er be-

stonden bij de heer Attema. waren
hoewel niet helemaal weggenomen,
toch aanzienlijk verminderd. Hij had
graag gezien dat ook de mening van de
Zandvoortse Tennisclub inzake deze
aanleg was gevraagd, omdat men daar
kan bogen op een lange ervaring met
buitenbanen in het duingebied.

Nodig ja of nee

Huisarts Fleringa had evenals Ab van
der Moolen geen overwegende bezwa-
ren, maar de huisarts moest wel even
van het hart dat, hoewel het intitiatief

van de raad van beheer valt te prijzen,

men toch niets moest ver%vachten van
een eventueel batig saldo. Hij vond het

een vrij onzinnig idee dat het financieel

tekort van het zwembad door de aanleg

van de tennisbanen zou verminderen.

De vraag die gesteld moest worden:
..Zijn de banen nodig ja of nee?" dat

was zijns inziens concreter.

, DeWD behield uiteindelijk haar stem
voor, eerst nog een fractieberaad voor
de komende raadsvergadering, de ove-

rige commissieleden konden wel met
het voorstel akkoord gaan.

Overigens had Hans Mollerus wel een

prettig bericht dat wellicht terug te

vinden is in een verminderd nadelig

saldo over 1982, namelijk zevenhon-

derdvijftig schoolkinderen uit Bloemen-
daal zullen het seizoen 1981 / 1982 in De
Duinpan komen zwemmen. Misschien

dat dit een extra bedrag van ƒ 10.000,-
- ƒ 12.000,- in het laatje zal brengen en
dat is dan mooi meegenomen.

ZANDVOORT - Omdat alle voetbalvel-

den door de KNVB waren afgekeurd,
speelden Zandvoortmceuwen en Zand-
voort '75 oefenwedstrijden op een goed
bespeelbaar terrein.

Op een prima speelterrein in het bin-

nencircuit speelde Zandvoort '75 tegen

de hoofstedelijke KNVB vierde klasser

WA. en won met ruim verschil. 4-0

Reeds direct na het begin zagen we van

beide kanten goede aanvallenf bij

Zandvoort '75 o.a. via Karel v.d. Rey-
den en Gerard Nijkamp. Een misver-

stand in Amsterdamse achterhoede

stelde Nijkamp in de gelegenheid om
rustig de stand op 1-0 te brengen. Een
prima combinatie tussen Raymond
Keuningen Ronald Zaadnoordijk werd
door laatstgenoemde nèt niet verzil-

verd. Een vrije trap van V.V.A. had
zeker een beter lot verdiend, de bal

ging echter net over het houtwerk. Ook
een inzet van verre kon doelman Joop
Koops nog juist tot corner verwerken.

Na de rust was Zandvoort "75 ver in de
meerderheid en kwam met een flink

aantal uitstekende aanvallen. Een pri-

ma actie van Zaadnoordijk werd cor-

ner, maar Karel v.d. Reijden kon de
bal via een corner van v.d. Putten in

het doel lopen, 2-0. Peter Braamzeel
scorde hierrna doch de grensrechter

had buitenspel gezien. Dezelfde Zand-
voort-speler schoot hierna de bal eerst

tegen de lat en kort hierna rakelings

naast. Een open doekje was er voor
Raymond Keuning die van ver prima
uithaalde doch de bal over de lat zag

gaan.

Ook Wim van Straten kwam bij een
poging net iets te kort en zag even
hierna zijn corner door drie man gemist

. V.d. Reyden schoot tenslotte de bal

hard in het net en wist kort hierop op
aangeven van Braamzeel de eindstand

op 4-0 te bepalen.

Zandvoortmeeuwen
Zandvoortmceuwen trad aan tegen

hoofdklasser Xerxes uit Rotterdam en
kwam tot een verdienstelijk 2-2 gelijk-

spel. Tot aan de laatste minuut van
deze sprtieve wedstrijd leidden de
Meeuwen met 2-0.

De eerste helft gaf een technisch beter

Xerxes te zien. maar toch de beste

kansen voor een stug Zandvoorts team.

Van enig klasseverschil was weinig te

merken.
In de tweede helft nam Zandvoort-
meeuwen in de 10e minuut de leiding.

Een gave voorzet van Hans Schmidt
werd door Marcel SchoorI achter een
weifelende Rotterdamse doelman ge-

kopt 1-0. Xerxes werd iets aanvallen-

der, maar niet gevaariijk voor het, door
Eddy Steffers betrouwbaar verdedigde,

doel. De uitvallen van Zandvoort-
meeuwen waren veel gevaadijker. In

de 30e minuut werd het dan 2-0.

Wederom stond Hans Scmidt aan de
basis van het doelpunt. Een voorzet

van zijn voet werd door Frans Makau
in 2-0 omgezet. Een overwinning leek

in het verschiet te liggen doch twee
onverwachte doelpunten in de laatste

minuut, bracht de balans alsnog in

evenwicht, 2-2.

Verlies

voor Llons
ZANDVOORT - De Lions zyn er niet

ingeslaagd aan een serie nederlagen een
einde te brengen. Ook de met vakantie
in Nederland verblyvende Amerikaan
Vic Bartholome heeft daar niets aan
kunnen veranderen. Tegen Cangeroes
gingen de Zandvoorters met 61-58 ten
onder.
In de eerste speelhelft kon Lions een
kleine voorsprong nemen. Ondanks het
zeer vertragende spel van Kangeroes
was de Lions de ploeg, die de weg naar
hel bord toch wist te vinden. De bij rust

genomen voorsprong van 32-29 zou,
naar later bleek, niet voldoende zijn.

De Kangeroes hanteerde hetzelfde
spelletje als in de eerste periode. Tegen
deze spelwijze had Lions het zeer
moeilijk. Met een aantal dertig-secon-

den- aanvallen kroop Kangeroes dich-

terbij en nam vervolgens een kleine

voorsprong, die het in het verdere
verloop niet meer prijs gaf. Lions
probeerde in een niet al te beste
slotfase toch nog toe te slaan, doch de
Utrechtenaren lieten zich de kostbare
winst niet meer ontnemen.
Topscores Lions: Pim Schön 19; John
Epker 16.

Wisselend succes

Rinko en Nihot
ZANDVOORT - in de hoofdklasse zaal-

voetbal heeft Nihot in een zeer spannen-
de wedstrijd tegen Pressofoon een onge-
lukkige nederlaag geleden.

Nihot was in de eerste helft veel beter
en nam in deze periode een 4-1 voor-
sprong. Via Rob Gansner. Raymond
Keuning. Jan Swart en John van der
Zeys werd een 4-0 voorsprong geno-
men, waarna Pressofoon nog voor de
rust de stand op 4-1 bracht.

Nihot hield tot tien minuten voor het
einde stand, maar klapte toen volko-
men in elkaar. In een vlot tempo
haalde Prcssotoon op en nam zelfs een
5-4 voorsprong. Raymond Keuning
bracht de gelijkmaker op hel scorebord
en het leek erop dat Nihot een punt
mee naar Zandvoort zou gaan nemen.
In de slotseconde wist Pressofoon ech-

ter alsnog de zege binnen te halen, 6-5.

Rinko

Rinko kwam tweemaal in het strijd-

perk. Eerst tegen Blauwwll'80, waar-
van met 2-0 werd verloren. De volgende
wedstrijd verliep beter. In Hillcgom
werd Beauty na een van Zandvoortse
züde goed gespeelde westrijd met 4-2

verslagen.

De wedstrijd tegen Blauwwit kende
weinig hoogtepunten. Tot aan de rust

hield Rinko gemakkeijk stand (0-0).

Na de doelwisseling nam Blauwwit snel

een 2-0 voorsprong die het niet meer
prijs gaf. Rinko trok wel ten aanval

maar had pech met schoten tegen paal

en lat.

De wedstrijd tegen Beauty veriiep

voorspoediger. Beauty nam we! een 1-0

voorsprong, doch via twee doelplunten

van Frans Makau kwam Rinko aan de

goede kant van de score. Na de rust

diende Beauty snel van repliek 2-2.

Rinko schrok niet en met traaie combi-

naties werden de Hillegommers onder

zware druk gezet. Doelpunten konden
niei uitblijven. Wederom scoorde

Frans Makau na een één / twee combi-

natie met Teun Vastenhouw. waarna
Wim Paap de eindstand op 4-2 bepaal-

de. Toen enige minuten voor het einde

een Rinko speler een fweeminuten
straf opliep en de Beauty keeper werd
gewisseld voor een veldspeler kregen

de Zandvoorters nog enige benauwde
minuten te doorstaan. Doelman Addy
Ottho verkeerde echter deze avond in

een bijzonder goede vorm en gaf geen

krimp op de gevaarlijke inzetten van de
Beauty-aanvallers.

QOCD
GARAGE
STRIJDER
Burg. V. Alphenstraat 102,
Zandvoort. tel. 02507-14565.

ZVM-spelers

overklassen GVO
ZANDVOORT - Het afgelopen weckend
is voor de dames en heren van ZVM-
handbal een verdeeld succes geworden.
De heren wonnen moeiteloos hun party
tegen GVO met 22-9, maar de dames
verloren, na een goed gespeelde wedstri-

Üd met 18-15 van Foresters.

De ZVM-heren hebben totaal geen
moeite gehad met het zwakke GVO.
Vanaf het eerste fluitsignaal was het
beste spel voor de Zandvoorters. Met
goed opgezette aanvallen werden de
gastheren direkt op een onoverbrugba-
re achterstand gezet, rust 4-8.

Een ontspannen en goed combinerend
ZVM liep na rust steeds verder weg van
GVO. De aanvallen werden goed uit-

gespeeld en verdedigend was er geen
vuiltje aan de lucht. ZVM voerde de
eindstand dan ook op tot 22-9.

Doelpunten: ernst Pehle 9. Joop Bou-
kes 4. Djurre Boukes 4, René Reumer-
man 2, Laurens v.d. Bos 2, Dirk
Berkhout 1.

Dames

De ZVM-dames speelden m Heiloo
tegen Foresters een goede wedstrijd,

maar verioren toch wat ongelukkig met
18-15. De Zandvoortsen waren zeker
niet de mindere, doch zij troffen het

niet dat de Forester voorwaartsen uit-

stekend op schot waren. ZVM voerde
fraaie, op de training ingestuurde aan-
vallen uit, maar vonden een goede
Foresters doelvrouwe op hun weg.
Ondanks de nederlaag toch een goede
prestatie van de Zandvoortse dames.

WeelcenddmnÊÊÊ

Zondag: WSV'30 - Zandvoortmeeu-
wen 14.30 uur, te Wormerveer.
Vogelenzang - TZB 14.30 uur.

DSC'74 3 DAMES - TZB 14.30 uur.

Zaterdag: Zandvoort'75 - Bloemendaal
14.30 uur. Sportvelden binnenterrein
circuit.

VOLLEYBAL
Zaterdag: sporting OSS dames - Val-

kenberg 3, 19.30 uur sporthal Pellikaan

Zandvoort.

ZAALVOETBAL
Vrijdag: Seur de Jordaan - SC Hong-
Kong 21.00 uur, Amsterdam hal 3.

Maandag: Blauwwit'80 - Nihot 21.25
uur, sporthal Beverwijk.

Concordia - Medina Carpcts 19.50 uur,

sporthal Hillegom.

ARTSEN:
Huisartsenpraktijk Bouwman. Mol en
Ridderbos. Arts: B.F.J. Bouman. tel.

1560f). Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via

de telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058. Drenlh tel.

13355, Flieringa tel. 12181. Zwerver
tel. 12499.

TANDARTS:
telefoon 023-313233

WIJKVERPLEGING
zr. T. Dijk.. Lorentzstraat 435. Zand-
voort, tel. 12382.

APOTHEEK:
Zandvoortse Apotheek. H.B.A. Mul-
der, tel. 13185.

VERLOSKUNDIGE:
mevr. Chr. Oudshoorn. Lmnaeussiraat
3, flat 2, Zandvoort. Tel. 02507-14437,
b.g.g. 023-313233.

DIERENARTS:
mevr. Dekker. Thorbeckestraat 17. tel.

15847. Bij afwezigheid van de gewenste
arts raadplege men uitsluitend de
veeartsendiensl te Haarlem. Tel. 023-

313233.

WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis, Louis Davids-

straat, eerste en derde woensdag van

de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

Kerkdiensten

Hervormde Kerk, Kerkplein:

10.30 uur vicaris Tb. J. Haitjema (chré-

che aanwezig).

.leugdhuis achter de kerk:

10.30 uur Jeugdkapel.

Gereformeerde Kerk, Julianawcg 15:

10.00 uur ds. P. van Hall; 19.00 uur
dienst onder leiding van medewerkers
Gemeensch. Werkgroep.
Nederland.se Protestantenbond, Brug-
straat 15:

10.30 uur: prof. dr. C.W. Monnich van
Amsterdam (Evang. Luthers).

Rooms Katholieke Kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:

Zaterdag 24 januari: 19.00 uur Eucha-
ristieviering met orgel en samenzang.
Zbndag 25 januari: 8.45 uur stille

eucharistieviering; 10.45 uur Eucharis-

tieviering met medewerking van het

jeugdkoor St. Agatha.
Radiokerk Bloemendaal, Vyvcrweg 14:

9.30 uur ds. E.Th. Thijs (Jongeren-

dienst Bijbelzondag) 19.30 uur Ds. Tj.

Ausma van Zaandam.
Nieuw Apostolische kerk:

Tot nadere aankondiging zondag 9.30

en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat 1,

Haarlem-Noord.
Nederlands Christelijke Gemeenschaps-
bond:
maandagmiddag 26 januari 15.00 uur
samenkomst in huize Pnièl,

Zuiderstraat 3.

Volle Evangelie Gemeente:
Zondagmorgen 9.45 uur dienst in ge-

bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

POLITIE:
telefoon 13043,

BRANDWEER
telefoon 120(K).

TAXI:
telefoon 12600 en 16843.

Geboren:
Anastasia Priscilla Gwendolyn. d.v.

G.A. Daniels en E.G. van Rhee; Tom,
z. V. O. E. van der Hoek en J.P

Schouten: Benjamin Johan, z.v. J.G
Pel en W.J. Soiier; Milan, z. v. K. Mors
en M.E. Scherpenzeel.

Ondertrouwd:
P.A. van Riemsdijk en W.M. Valkes-

tijn: A. de Jong en A. Sonnevclt, C
Molenaar en A.M. E. Meulman.
Overleden:

Catharina M. van der Rest geb. Stef-

fers, 68 jaar; Hendrikus Panhuis. 78

jaar; Catharina J. Uiterwijk geb. Kuit.

88 jaar; Georginc M.E. de Kier geb.

Buchholz, 97 jaar.

^wate:rstan#kn;.
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ioze weggeefopruiming

Haarlems Matrassenhuis

3 etages „vol"

met koopjes

wasbaar
stofvrij

i-pmB. CHËmiiE

12 kleuren

Ijzersterk

HOUTEN BANKBED
+ 1 grote lade

ink. vaste iattenbodem
van 325.- NU 240,

HOOGSLAPER
met veel bergruimte
+ buro

NU 298,

1/2 DONS-

DEKBED
1-pers. 140-200

NU 98,
van
139.

1.PERS. DEENSE

HOESSETS
100% katoen
Zéér bekend merk

van 85,-
STRIJKVRIJ NU 45,

prachtig
150-220
van 57,50

Héééle grote

240-260

1-pers. massief

HOOTEN LEDIKANT
+ iattenbodem
van 198,-

rit' NU 159,

„eindeloos" houten

2'pers. LEDIKANT
„kistmodel"
-f- iattenbodem
140x200 Ml 1^711
van 498,- llllO/lly'

100% zuiver

scheerwollen

DEKENS
200-240

SLOPEN
100% katoen
strijkvrij

van 16,75

NU 139, NU 5,

in veie kleuren

in de maten
80-190
80-200
90-200

100-200
130-190
140-200

160-200
180-200
200-200

mef bijpassende

slopen en
boveniakens

Afneembaar stalen

van 219,-

Ubica

OK-spring
met bijp. matras 90-200

UDioa-BoA-spnng öe enige echte'

Voor 11 uur kunt u met uw auto
helemaal voor de deur komen, tele-

fonisch bestellen mag ook

Alles wordt GRATIS thuisbezorgd

90% GANZEDONSDEKBEDDEM
IN BLOKKEN GESTIKT

140-200
van 578,-

KAN NIET VERSCHUIVEN
200-200

van 802,-

200-240
van 928,-

NU 298,- NU 419,- NU 525,
Alleen 80-190
S.G. 40 mei winterkant

DRAKA
van 198,-

NU 139,

ekstra dik, prachtig synthetisch

dekbed
140-200

van 89.-

lU 45,

Leuke teenerset NU 430|"

1-pers. matras al vanaf 65j«

ideens dekbedden 1-pers 1 1 9j*

en nog veel meer
AANBIEDINGEN

DUIZENDEN HOESSETS, DEKBEDDEN,

DRALON DEKENS, ZUIVER WOLLEN ZOMERDEKENS

SPREIEN, HOESMOLTONS, LAKENSETS

enz. enz. enz. enz. enz. enz. enz. tegen

de enige echte OPRUIMING

is de opruiming bij 't

HAARLEMS MATRASSENHUIS
C

mfm^r^m^rmmmmm

Alléén MERKMATRASSEN „voor verwende slapers" met vervallen dessins in onze opruiming

Draka polyether matras

prachtis dessin + garantie

80-190 wan 169,- NU 1 09|'

Ublca binnenvering

met schapenwol + garantie

90-190van189,-ISIU

90-200 van 204,- NU

120-190 van 229,- NU

130-1 90 van 21 9,- NU

140-200 van 249,- NU.

129

69,.

80-190 van 297,- I^U

90-200 van 365,- NU

120-190 van 445,- NU

130-190 van 494,- NU

204,.

246,'

316,-

346,'

140-200 van 608,- NU

lichtgewicht

DRAKA POLYETHER
met 10 jr, garantie

80-190van199.-NU

90-190 van 217,- NU

90-200 van 239,- NU

120-190 van 269,- NU..

130-190 van 289,- NU.

140-190 van 298,- NU

140-200van317.-NU.

139,-

156,-

169,.

.21 2|"

233,'

249,'

279,.

Als grote klapper
originele Ubica polyether
16 cm. dik S.G. 40
met schapenwol en 10 jr. garantie

80-190 van 259,- NU

90-190 van 279,- NU

90-200 van 298,- NU

120-190 van 347,- NU

130-190 van 379,- NU.

140-190 van 398,- NU

140-200 van 439,- NU..

175,.

192,-

212,-

265,-

290,-

320,-

350,*

'n plaatje van 'n matras

MATRASSENHUIS
F. DE GRAAFF
Grote Houtstraat 103
tei. 311278-311023 - 600 m2 slaapcomfort

,-.:

Timmer-, IVIetseï-, Voegbedrijf

Chr„ Koper
vfM u remnratie, open keuken.

open hsarü, koiinen. ramen, deuren en

verbouwingert.

Da Wittstraat 5, 2CW2 AM Zandvoori

.

telefoon 02507 -16387

TIMMkR- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats: Swaluestraat 41 A.

Or.Clerftestraat50rd2042EW Zandvoort
Tel. 02507 - 1 52 25

Buiten Storm, wind
en regen?

Bij ons komt u
alleen bloemen en
planten tegen.

J. BLUYS
llalicsiraal 6S - Zandvoori
TiJcfoon 02507 - I 20 60

P.S. de speciaüsl in

al uw bloemwerken.

Autorijschool

G. V. Engelen
Ing. Friedhoffplein 11

Rijksgediplomeerd.

Voor afspraken bellen tussen 18. 15- 18.45

uur, van maandag t/m vrifdag.

Telefoon 02507 - 3887.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN • GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Vooral uw
SAiUiTAIREINRfCHTINGEIV,

WASTAFELS, enz.

Etnu, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenpiein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

ZANDVOORTSE
KARNAVALSVEREW!G(NG

geeft 24 januari 1981

Boerenba)

iri het gemeenschapshuis te Zandvooit

m.m.v.

Prins Hendrik II, page R. v. Elf en Jfozzica's,

Muzikale medewerking:

TRIO „OE AMIGO'S •

BOERENKAPEL„DE WINDMOLENS ".

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur

VRU EWTREE
I

B

Vooral uw

VERBOUWINGEN
TIMMER-, METSEL-, TEGEL-,
STUC-, DAK- en BETONWERK

belt men

BOUWBEDRIJF
NOORD-HOOGLAND

Scherpe prijzen

met 3 jaar schriftelijke garantie.

20 tot 30% korting

op ai uw binnenwerk.

Specialiteit:

OPEN HAARDEN en
OUDHOLLANDSE SCHOUWEN

Tel. 023 -32 45 98

AANNEMINGSBEDRIJF

J. DEUTEKOM
Paradijsweg 11a - Zandvoort

Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04

Dealer van:

fSlV KEUKEN
international

Vraag gratis offerte.

• Nieuwbouw
• Dakkapellen

• Openhaarden
• Keukens
• Badkamers

enz., enz., enz.

OPRUIMING!!!
|

10 tot 50%
I

korting
f

op onze voorraad behang . ^

KEUR enZOON g
Paradijsweg 2 - Zandvoort

Tel. 02507 -156 02.

Raadhuisstraat 92, Heemstede
Telefoon 023 • 286182. I
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OPLOSSING VERKEERSPROBLEMEN IN ZICHT •t»M'i"

Parkeersectoren moeten

uitkomst bieden
Uit het onderzoek naar de ver-

keerssituatie in Zuid-Kennemer-
land is komen vast te staan, dat

sedert het begin der zestiger

jaren het bezoek aan de kust niet

zo erg is toegenomen, maar wél

het aantal verplaatsingen met de

auto naar het kustgebied. De
capaciteit van de wegen en de
parkeergelegenheid heeft daar-

mee geeu gelijke tred gehouden,

met als gevolg: een slechtere

verkeersafwikkeling in Zuid-

Kennemerland. Bij het parkeren

ontstaat al vroeg in de ochtend
zoekend verkeer. Ten gevolge

van dit zoeken ontstaan dan
stagnatie en filevorming.

Op zomerse dagen heerst in het hele

kustgebied een chaotische parkeersi-

tuatie. Uit het onderzoek blijkt de
parkeeroverlast in het noordelijk ge-

bied in Zandvoort omvangrijker te zijn

dan in het gebied ten zuiden van de
spoorlijn. Dit komt omdat het hele

gebied ten zuiden van de watertoren

door de politie wordt afgesloten, zodra
wordt geconstateerd dat het zuidelijk

parkeergebied vol is. Op deze manier
\v'ordt voorkomen dat de parkeersitua-

tie daar uit de hand loopt.

Het verkeer dat 's morgens een par-

keerplaats zoekt in het zuidelijk deel

van Zandvoort, verlaagt de capaciteit

op het kruispunt Zandvoortselaan-Tol-
weg. De opnamesnelheid van auto's in

Zandvoort loopt dan sterk terug, met
als gevolg filevorming op de Zand-
voortselaan. Verhoging van de opna-
mesnelheid is slechts mogelijk door
uitbreiding van de opvangcapaciteit en
daarmee het aantal legale parkeer-

plaatsen nabij het strand. ,,Wanneer
niets aan de capaciteit van de uitvals-

wegen wordt gedaan, worden in dat

geval door het hogere aanbod van
verkeer in de namiddag de afvoerpro-

blemen alleen maar groter dan nu het

geval is", aldus het adviesburo.

De grote problemen in de namiddag
ontstaan overigens, doordat te veel

mensen in korte tijd tegelijk weg wil-

len. De capaciteit van de Zandvoortse-
laan is daartoe volstrekt ontoereikend.

Ook de afvoer via de Boulevard Bar-

naart naar de Bloemendaalse Zeeweg
laat te wensen over. doordat een rede-

lijke doorstroming wordt verstoord

door de ongelukkige parkeersituatie

langs genoemde boulevard.

Parkeersectoren

Al wordt in het kustgebied op grote

schaal illegaal geparkeerd, excessen,

zoals geparkeerde auto's die doorstro-

ming onmogelijk maken, komen vodl-

gens adviesburo B.G.C. , relatief wei-

nig voor. Veel wordt fout geparkeerd
op straathoeken, trottoirs, braakliggen-

de terreinen, daar waar in de ogen van
de automobilist nog ruimt is. Gelet op

het grote tekort aan legale parkeer-

plaatsen én het feit dat veel illegaal

parkeren weinig hinder veroorzaakt,

dient een groot aantal illegale parkeer-

plaatsen daarom geschikt te worden
gemaakt voor legaal parkeren.

,,Hoewel parkecrexcessen betrekkelijk

weinig voorkomen, zijn de gevolgen

hiervan ernstig. In eerste instantie

moet getracht worden dit ontoelaatba-

re parkeergedrag tegen te gaan met
..fysieke" middelen. Daar waar nog
noodzakelijk dient de poHtie zich te

richten op het openhouden van de

doorgaande routes en de routes voor

het openbaar busvervoer", aldus het

rapport, waarin overigens de verwach-

ting wordt uitgesproken, dat deze

maatregelen alleen onvoldoende zullen

ziin.

Om die reden wordt binnen de kom
van Zandvoort een parkeerbeheer-

singssysteem voorgesteld. Dit systeem

heeft tot doel de aankomende ver-

keersstroom te geleiden naar een par-

keerplaats. Omdat de parkeercapaci-

teit van Zandvoort binnen de kom
bestaat uit plaatsen op de openbare

weg en op parkeerterreinen, worden

,,parkeersectoren" onderscheiden. Die

sectoren zijn onderling slechts via het

hoofdwegennet voor auto's toeganke-

lijk. Verkeer wordt in een sector

slechts toegelaten als er parkeerruimte

beschikbaar is. Zijn alle plaatsen bezet,

dan wordt de sector afgesloten. Daarbij

zal een goede bewegwijzering voor dp

automobilis t nodig zijn . Bereikt wordt
"'" 1

Volgens de rapporten moet er een einde konten aan de problemen rond het openbaar vervoer op hoogtijdagen.

De functie van lijn 81 voor de bediening van Zandvoort Noordzal kunnen worden overgenomen door NZH-lijn 80.

aldus, dat het zoekend verkeer beperkt

blijft tot de directe omgeving van de

parkeerplaatsen binnen één parkeer-

sector, zodat het verkeer buiten die

sector beter kan doorstromen.

Omdat het aantal dagen dat moet

worden afgesloten, volgens het rap-

port, gering is, waardoor grote investe-

ringen niet lonend zijn (dus geen ge-

bouwde parkeeraccommodatie), wor-

den aan het parkeerbeheersingsplan

een aantal voorwaarden gesteld, onder

meer, dat ook woonstraten en winkel-

straten moeten helpen de parkeernood

in Zandvoort op te lossen. De afsluiting

geschiedt in een aantal stappen. Situa-

ties, waarbij alle sectoren gevuld en

afgesloten worden, zullen in de prak-

tijk uiterst sporadisch voorkomen, al-

dus het rapport. Op het tijdstip dat het

in- en uitgaand verkeer in Zandvoort

met elkaar in evenwicht is kunnen

afsluitingen worden opgeheven.

Betalen bij vertrek

's Middags wordt gedurende de afvoer-

periode het recreatieverkeer gericht op
die hoofdwegen aan de rand van de
kom van Zandvoort, die het best ge-

schikt zijn om veel autoverkeer te

verwerken. Op die manier blijven zo-

veel mogelijk wegen binnen de kom
berijdbaar voor het eigen verkeer van
Zandvoort.

In het rapport wordt verder aanbevolen
pas bij het verzoek van een parkeerter-

rein voor het parkeren te laten betalen.

Op deze manier gaat 's ochtends het

volstromen sneller en gaan 's middags
de auto's enigszins gedoseerd de open-
bare weg op. Als gevolg van het op
deze manier te laten betalen ontstaat

dan vertraging op het terrein zelf.

Voorwaarde is volgens het rapport wel.

dat een duidelijke in- en uitgang wordt
aangelegd; dat is echter ook uit ver-

keersveiligheidsoogpunt noodzakelijk.

Uit het parkeeronderzoek is tenslotte

gebleken, dat tijdens de Grand Prix

veel legale parkeerplaatsen niet wor-
den gebruikt. Daarom is voor het

circuitbezoek evenals voor strandbe-

zoek een goede verwijzing nodig naar
de verder van het circuit gelegen par-

keerplaatsen. Ook hier zullen het par-

keerbeheersingssysteem- en verwijzi-

gings systeem goede diensten bewijzen,

aldus het rapport.

Nieuwe wegverbindingen

Het verkeer dat naar Zandvoort rijdt

en daar een parkeerplaats zoekt en
daarvandaan vertrekt, kan in Zand-
voort verschillende routes volgen. Al-

lereerst de Noordroute, deze vormt een

directe verbinding tussen de twee in-

valswegen. Zij is echter zeer ongeschikt

(barrièrewerking, overlast voor omwo-
nenden, onveiligheid fietsers), reden

waarom een nieuwe verbinding tussen

de Herman Heyermansweg en de Van
Lennepweg nodig is. Ondanks dat deze
nieuwe verbinding tussen. Zandvoort-
noord en de Zandvoortselaan in het

rapport zeer wenselijk wordt genoemd,

«f iminTiiiiiiTiii ri riiTiii f(ii i t . r iiii> i ^.

Illegaal parkeerders op de zuid boulevard een beeld dat in toekomst zal verdwijnen.

denkt men niet dat dit op korte termijn
gerealiseerd kan worden. Dit geldi

evenzeer voor een wegverbinding naar
de Frans Zwaansstraat. De Zuidroute
zou n.l. verbeterd kunnen worden door
genoemde straat in twee richtingen tt

laten aansluiten op de Zandvoortselaan
op een punt tegenover de Herman
Heyermansweg. Alleen de fiets en de
bus mogen wel rechtuit rijden door de
Zandvoortselaan en de Dr. Gerke-
straat, zodat deze straten ontlast wor-
den van autoverkeer. In het rapport
wordt namelijk ook voorgesteld, ten

aanzien van de Middenroute om de
Hogeweg op stranddagen voor autover-

keer af te sluiten. De Westroute ten-

slotte is onderdeel van de route tussen

de Bloemendaalse Zeeweg en het par-

keergebied in Zandvoort-zuid. maar
vormt bij een groot verkeersaanbod
grote hinder voor bus en langzaam
verkeer. Wellicht kan zij tijdens de
aan- en afvoerperiode worden afgelos-

ten voor doorgaand verkeer.

Vrije busbaan

Voor het openbaar vervoer worden in

het rapport ook voorstellen gedaan. Op
het Boulevard Barnaart tussen de kom
van Zandvoort en Bloemendaal aan
Zee kan een vrije busbaan worden

overeen met de situatie voor de tram in

de Leidsestraat te Amsterdam). De
veriragmg die NZH-buslijn 81 (Zand-
voort-llaarlcm station) op dit deel van
zijn route ondervindt, wordt dan effec-

tief bestreden. Als een routewijziging

voor de NZH-lijn 81 via de van Al-

phenstraat naar het station en eventu-
eel Bad Zuid wordt doorgevoerd, kan
deze lijn ook functioneren als ..boule-

vardbus" en het voor- en natransport

van de treinreizigers verzorgen. De
functie van lijn 81 voor de bediening
van Zandvoort-noord zal kunnen wor-
den overgenomen door de NZH-lijn 80
(Zandvoort-Haarlem-Amsterdam).

Wanneer door de verkeersbeheersing
in de agglomeratie het autoverkeer
blijft zullen de bussen geen extra ver-

traging ondervinden. Wanneer lijn 80
via het station naar Nieuw Noord wordt
doorgetrokken kan deze lijn de taak
van lijn 81 overnemen en bovendien de
verzorging van Noord verbeteren.

Wanneer op de Prinsesseweg (nu een
vrije busbaan in één richting) de bus in

beide richtingen wordt toegelaten kan
lijn 80 in de middagperiode ongehin-
derd door opgesteld verkeer het do-

seerpunt Tolweg-Dr. Gerkestraat be-

reiken.

tggaap»»"'!! .a mjj^

Nieuwe ivegeit kunnen de Zandvoortselaan alleen toegankelijk maken voor openbaar

vervoer en fietsers. Deze zuid-route zat nog M>el enige tijd op zich laten wachten.

gerealiseerd, in combinatie met een
herinrichting van de parkeerplaatsen

aldaar. Door op regelmatige afstanden

passeerpunten te situeren kan deze
strook in twee richtingen door de bus
worden bereden (dit systeem komt

langzaam verkeer

Tenslotte worden in de samenvalimc
van de drie rapporten maatregelen
voorgesteld met betrekking tot het

langzame verkeer. Voor de fietseis

onder meer het kruispunt Tolweg-
Zandvcortselaan voorzien van vcrkeer-

lichten, opdat de fietser conflictvrij kan
oversteken; langs de zeezijde van de
Boulevard Barnaart het fictsverkeer in

twee richtingen te laten rijden met
handhaving van het fietspad aan de
landzijde: het Visserpad (langs de
spoorbaan) door te trekken naar Haar-
lem; een fietspad aan te leggen op de
voormalige trambaan op het grondge-
bied van Zandvoort (zo mogelijk voor
twee richtingen) en bewaakte stallingen

te realiseren (wellicht samen met be-

waakte parkeerterreinen).

Voorts is een verbetering nodig in

Zandvoort, van de voetgangersverbin-
ding centrum-strand en station-strand.

Op zeer drukke dagen kan de Burg.
Engelbertsiraat bovendien verkeersluw
worden, als deze straat in het kader van
het parkeerbeheersingssysteem wordt
afgesloten.

Het oversteken op de Boulevard Bai-

naart wordt veiliger, als het oversteken
op herkenbare plaatsen wordt gebun-
deld en de snelheid van het autover-

keer wordt verlaagd. Dit kan, aldus het

rapport, worden gerealiseerd door
plaatselijke aanleg van een middenge-
leider en versmalling van het wegpro-
fiel.

Schoolconcert
ZANDVOORT - Op woensdag 28
januari vindt in de aula van de Wim
Gertenbach Mavo het derde schoolcon-
cert plaats. Het gitaartrio Dick Visser,

bestaande uit Dick Visser, Theo Kru-
meich en Emile Hopman zullen dit

concert verzorgen. Het programma
kreeg de titel: Gitaarspelen... goed en
slecht". Dick Visser mag zeker gere-

kend worden tot ep'én van Nederlands
bekendste gitaristen (klassiek).

Voor de onderbouw wordt het concert
gegeven van 10.00 tot 10.50 uur en van
11.00-11.50 uur voor de bovenbouw.

U/t Zandifoorts rijke historie.,,

Verldaring van de naam
Er zipi verschillende onderzoeken
op hei terrein van de historie die uil

de naam van een bepaalde plaats iets

over de aanvang van de gemeen-
schap proberen te welen Ie komen.
In een uitvoerig boek ,, Noordhol-
landse Plaatsnamen" (uitgave '51)

wordt dit gedaan. Hoewel de schrij-

ver G. Karsten op dit terrein gezag
geniet, menen verschdlenden dat zijn

gegevens hier en daar niet kloppen
en zijn er na het verschijnen van zijn

hoek in 1951 liier en daar vertchil-

lende aanvullmgen gemaakt. Uit de
'gegevens die ik in de loop der jaren

voor een scriptie over plaatsnamen
heb verzameld, vertel ik u mt in de
serie die hier in dit blad verschijnt,

onder een zeker voorbehoud, datge-

ne wut ik over Zandvoort heb gevon-
den.

Eerste vermelding

In de tekeningenboeken van de Hol-
landse graven, door rijks geschied-

kundige publikaties uitgebracht,

vindt men de oudst geschreven naam
van Zandvoort nl Santfort.

In deze aantekening werd vermeld

hoe deze kleine gemeenschap aan
zee een luttel bedrag bijeen had
gebracht voor de bede die graaf Dirk
nodig had om zich te verdedigen

tegen zijn broer Floris de Zwarte, die

hem ter zijde wilde schuiven.

De juiste datum wordt niet vermeld
maar het moet in het begin van de
12e eeuw zijn gewec\t. Hoogstwaar-
schijnlijk zijn er in de rijksarchieven

nog eerdere aantekeningen over
Zandvoort, want uit opgravingen bij

.Mrandpalen blijkt dat het dorp al

heel oud was, maar dat vraagt een
tniniluctis ondeizoek. Dn is in ieder

geval de eerste gedrukte mededeling.

Privileges

Na deze datum komt de naam Zand-

voort in de officiële stukken meer
voor. hl een oorkonde van 1284
worden aan ,,die guoede lude" van
Zandvorde bepaalde faciliteiten ver-

leend icn aanzien van het betalen van
belasting. Nu gaat het niet zozeer om
dit privilegie: in de praktijk beteken-

de het vaak zoveel niet maar om de
naamsvonn die in dal stuk gebruikt

wordt ,, Zandvorde". Voord bete-

kent hier, volgens een onderzoek
van F. Leyden in een aardrijkskun-

dig tijdschrift ,,Nomina Geogrnphi-
ca Neerlandica", een doorwaadbare
plaats. Zandvoort lag toen als een

soort van dal in de duinen, maar het

was niel zo als op andere grillige

kommen, waarvan nu in het duin-

landschap nog wel sporen te vinden
zijn, een plek waar je eigenlijk of
door grondwater of plantengi oei niet

door kon komen maar een door-

waadbare plaats in hel zand. Aan de
hand van de omschrijving van de
naam van het dorp m de oorkonde
van 12S4 zijn naamonderzockers op
deze verklaring gekomen.

Bentveld

De dorpsgemeenschap van Zand-
voort bestond uit vissers. Maar daar-

bij hoorde, een eind verderop, een

buurtschap dat Bentveld werd ge-

noemd. De verklaring die men aan
deze naam geejt, laat zien dat deze
plaatsen eigenlijk vanaf het eerste

hcgm legenslellingen waren van el-

kaar. In die dagen woonden in

Bentveld mensen die een schrale

boterham verdienden door het be-

werken van de giond. Dat kostte

nogal wat moeite want ook Bentveld

lag in een soort dal dal lang de
vochtigheid vasthield. Op de natte

zandgrond tierde welig de jylant mo-
linia of m de Hollandse taal: het

harde bentgras of volgens de volks-

mond ..pijpendoorstekirs". Om van
de grond wal te halen moest men

steeds dal bentgras verwijderen,

maar zoals alle onkruid was dit

hardnekkig en kwam steeds weer op.

De mensen die daar woonden en de
grond moesten bewerken noemden
de plaats Bentveld.

Toch een heerlijkheid?

De Bentveldse historica J.M. Sierek-

Proot vindt deze verklaring voor het

aantrekkelijke dorp. wat voor een
belangrijk deel nog ligt binnen de
gemeente Zandvoort, wat te mager.

Door B. Voets

In haar geschiedenis van Acrden-
lioui wil zij het woord ..veld" vertu-

len met ,,goiiw" (heerlijkheid) en

komi dan al van de aanvang van de
dorpsgemeenschap aan met de ver-

klaring, dat m tegenstelling met het

armtierige Zandvoort, Bentveld een

soort van heerlijkheid was. Maar
hoewel deze verklaring aardig is

gevonden, steunt zij niet op de
werkelijkheid. Immers een vergelij-

king mei andere Noordhollandse na-

men waar hel woord veld in vooi-

koint moet men vasthouden aan de

opvatting dat hier alleen maar sprake

is van een doodgewoon stuk grond
zonder meer en niet van een heerlijk-

heid.

Deze naamsverkhtringen zoals men
die terugvindt bij schrijvers die zich

daarmee bezighouden, lichten toch

wel iets van de sluier op die over de

oude geschiedenis van ons dorp, dat

al heel lang bestaat maar waar zo
weinig over bekend is. omdat er in

die oude tijden geen mensen waren

die een .,kronijk" konden bijhou-

den. Maar al deze kleine beetjes

heljyen om hel beeld wal we ons van

Zandvoort willen vormen te comple-

teren.

Programma Koninginnedag bijna 'rond'

ZANDVOORT - Het programma voor

Koninginnedag 1981 is bijna „rond''.

Na naarstig vergaderen is het comité

erin geslaagd een alleszins aanvaard-

baar programma samen te stellen.

Theater Merlijn

Het bekende poppentheater Merlijn is

uitgenodigd om een aantal voorstellin-

gen te geven voor de kleuters en

bejaarden; er komen enkele muziek-

korpsen; 's avonds de gebruikelijke

taptoe op de Grote Krocht: kinderspe-

len waaronder wellicht straattekenen:

een estafette en een muziekavond voor

jongeren.

Rommelmarkt

Dit keer woidt overwogen de rommel-
markt, altijd een doorslaand succes, uit

te breiden tot andere btr.uen en plei-

nen. Commercie zal op deze markt

Concert op MAVO
ZANDVOORT - Op \ rijdag 13 februa-

ri zal van 10.45 - 11.35 uur een school-

concert worden gegeven op de Jaap
Kiewiet Mavo. George Webb, tenor en

Frits Kroese, piano, zullen het \olgen-

de programma breneen;

- Give me that old linie religmn

- Let us break bread together on out

knees
- Bobody know.s the trouble I've secn

- Jüst a closer walk wiih thee

- Gospel train

- Sometimes I foei like a niotherless

child

- O Peter go ring the bells

- Every time 1 feel the spint

- Hill and gully rider

- Let me hold your hand
- Nobody's business but my own
- All Gotl's children gof .shoes

- Joshua fit the battle of Jerico

- Fm gonna ride up in a chariot

-Wijzigingen voorbehouden.

worden geweerd en men tracht dit te

bereiken door de leeftijdsgrens van de
kooplieden te brengen tot zestien jaar.

De lampion- en fakkeloptocht en de
paardetram zijn van het programma
geschrapt, wél wil men een /eepki.sten-

race en een ..paardenattractie" op het
programma plaatsen.

Er bestaan nog plannen voor een ven-

delzwaaicorps. het organiseren van een
fietscross en het bakken in de open-
lucht van een zéér. zéér gruie panne-
koek.

De fietscross en ve^delz\vaaie^^ zullen

in combinatie worden gedaan met het

overkoepelend comité van de gemeen-
te Bloemendaal, terwijl voor de panne-
koekbakkerij nog sponsors moeten
worden gezocht.

Opgesloten 'm lift

ZANDVOORT - Zateidagmoigen om
half acht ontdekte een bewoonster v,in

een flatgebouw a.m de Lorent^straat

dat haar buurincisie in een defecte lifl

zat opgesloten Ze waaischuwde direct

de politie, die de jonge vrouw uit haar

benarde positie bevnidde. Hel bleek

dat de opgeslotene anderhall uur lang

tevergeefs op de alarmbel had gedrukt

voordat iemand haar hoorde,

\VULLIJM V. d. WüKFK

De ienige, die de leste zundag gieii

graentje hebben mee'epikt van de
eerste goeje stranddag. dat waere
onze strandpachterN,

De raad vergadert...
ZANDVOORT - Op dinsdagavond 27 januari, zal de gemeenteraad van

Zandvoort in openbare vergadering bijeenkomen.
De agenda vermeldt:

1, Notulen
2, Ingekomen stukken

3, Begrotingswijzigingen

4, Onderwijsaangelegenheden:
5, Transacties onroerend goed
Verlenging erfpachtrecht Zandvoortselaan

Verhuui grond mavo-garages De Wittstraai

Verhuur grond bij Zandvoortselaan 283,

Verhuur bij grond Zandvoortselaan II 7.

Grondverkoop en voorbereidingsbesluit aan de Fahrenheitstraat

Aankoop b wooneenheden Zandvoortselaan 3fil.

6, Bestemmingsplannen
7, Tijden weckmiukl
8, Sociaal-culturele aktiMtcilen \üoi werkKuen
9, Aanleg fiet.spad BlinkernveL:-Bt.iii\e!dNe\\cg

10, Ontbinding stichting Cultureel Centrum
U. Exploitatie gebouw De Kiochi

12. .Aanleg tennisbanen op /wenibadconiplev

13. Wijziging van de uitkenngs- en pensioenverordening wethouders

14. Aanleg t"^ m gemeentewoningen L'Amistraat 11 en 13

15. Hiiuroiereenkomst en huurreglemerit yenieenlewonmgen
16 Herstel parkeerterrein naast raadhuis

P, Instructie sub-kas^icrs

18, VSiK-iging van de uiikeringsveroidenini;

ly. Gemeenschappelijke reuelinL' centiale po--l ambuLincevervoei Kennemei-

laml

20, Kondvraae

I \ll\CIU hUi -)

een fijne baan bij

MULTIMARKTEN B.V.

Wij hebi)en plaats voor enkele

CAISSIÈRES
Iüeftijci16ioi20)aji.

Hietbij gaan onze gedachten uit naar vriendelijke,

intelligente jongelui, dio na een gedegen opleiding

in staat moeten zijn op een accurate wijze

onze klanten van dienst te zijn.

Kom eens langs

of bel gerust mei ome bedrijfsleiders.

Dirkson, Zandvoort, 02507 - 1 46 41

Dirkson, Nieuw Vennep, 02526 - 8 80 25
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PIJLSLAAN 5, TEL. 244609

Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten
TEAK OEURPLATEN
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g werk en li;.sien WanrlkijrKicijels, liiiept

ffl vouwrek|es elenientssysteoni plarikdrdcior:.
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B binnendeuren, saloondeuren. tjereerisihap g
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Winter- en ski-jacks 50% korting

Tenniskleding- Shorts -Shirts -Rokjes 50% korting

Div. soorten voetbal- en sportschoenen 30-40% korting

Badpakken - Bikini's - Zwembroeken 25-40% korting

Gicom regenpakken 20% korting

Ski-pullies met rits nu 25,00

Div. soorten trainingspakken 20-50% korting

Lederen ski- of winterhandschoenen nu 32,75

AJEWE
REKREATIE

Raadhuisstraat 86-88

Heemstede
Telefoon 023-283213

iPZIEiBARE UITVERKOOP

WEGEfyS REORGAfyiSATIE
m GEDEELTELIJKE OPHEFFING
mU OE GOBDIJI^AFDELIMG w o

ALLE SATIJNCRETONNES VAN 20,00, 30,00 VOOR 10,00

ALLE ENGELSE LINNENS VOOR HALVE PRIJS
ALLE DRUKSTOFFEN VAN 12,00, 16,00 VOOR 4,95

DIVERSE EFFEN STOFFEN VAN 16,00, 22,00 VOOR 5,50

GORDIJNVELOURS 6 KLEUREN VAN 42,00 VOOR 14,90

9800 m IVIEUBELBEICLEDING
GOBELIN 130 BR VAN 29,50 VOOR 13,90

RIBCORD 150 BR VAN 44,00 VOOR 12,90

WEEFSTOF 130 BR VAN 52,00 VOOR 19,00

DRALONCORD 135 BR VAN 48,00 VOOR 16,90

STREEPVELOURS 130 BR VAN 49.00 VOOR 22,00

GOBELIN 140 BR VAN 84,00 VOOR 39,00

WOLLEN MOHAIR 130 BR VAN 105,00 VOOR 49,00

EN TIENTALLEN ANDERE SOORTEN

FRANJE - KWASTJES - BALLETJES - SIER-

EN ANDER BAND VANAF 1,00 PER METER

BIJ BOLLE - VRIJ ENTREE
ZIJLSTRAAT 83 b/d. G»;. MARKT HAARLEM

Elke werkdag van
halfnegen tot halféen

en van halltwee tot

halfzes geopend
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00-21 .00 uur

en zaterdags van
10.00 12.00 uur

U bent welkom

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats.

bedrijfspanden te Haarlem.
Heemstede, Bloemendaal e. o.

de ridder & strijbis bv
fVlakelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288560'

Chateau Paradiso
tourcaravans vouwcaravans
1000 m^ overdekte show bij

Bergman Caravans
Leidsevaart 189 • Noordwijkerhoul

Telefoon 02523 2649
Bi| hotel "Piet Gijs" i 500 m langs het water richting
Noordwi;k

.

Veflioop

> Occasions

V^ Accesaoires

Vmfiutir^ Repantics
Ot>iertioud

Voortenten _^

Droog. handgeklooM

OPENHAARD
HOUT

Alleen bij

HAARLEMS
HARDHOUT BV

Tel. 023-375381-314107

2 m^ v.a. f 190,- thuis-

gebracht.

Bij de administratie van 's Rijks belastingen kan per 1 septomtser 1981 in de
provincies Noord-Hofland, Zuid-Holland en Utrecht worden geplaatst een
aantal

deurwaanlers (tnnUvrl.)

Vereist: ten minste diploma MULO/MAVO 4.

Leeftijd: op 1 september 1981 minimaal 21 jaar en nog geen 50 jaar.

Opleiding: de opleiding (pim. 6 maanden) is kosteloos en wordt in diensttijd

gegeven.

Salaris bij indiensttreding:

21 jaar f 1884.- per maand; 22 en 23 jaar f 1986,- per maand; 24 en 25 jaar

f 2118,- per maand; 26 en 27 jaar f 2253,- per maand; 28 jaar en ouder f 2324,-

per maand.

Promotiemogelijkheden

:

Na 2 jaar, bij gebleken geschiktheid, volgt benoeming tol commies in vaste

dienst (max. salaris f 3084,- per maand) terwijl bij een goede taakuitvoering

8 jaar na benoeming tot commies bevordering tot commies A (max. salaris

1 3512.- per maand) mogelijk is.

De salarissen zijn exclusief 8% vakantie-uitkering en een toeslag van
max. f 26,- per maand.

Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Voor nadere informatie kunt u zich telefonisch wenden tot de directies der
Rijksbelastingen te:

Amsterdam - tel. (020) -76 15 55

Rotterdam - tel. (010) -36 63 33

Utrecht - tel. (030) -31 15 25

SchrlfteII|ke sollicitaties onder vermelding van vacature-

nummer 0-8975/3974 (In linkerbovenhoek van brief en
enveloppe) en uw hulsadres mei postcode. Inzenden v6dr
30 januari 1981 aan de Rijks Psychologische Dienst,

Prins Maurllstaan 1. Corr. adres: Postbus 20013,

2500 EA 's-Gravenhage.

Een mededeling van ontvangst van uw solllcitallebriel

wordt u door de Rijksbelastingdienst toegezonden.Rijksoverheid

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

„DUBROVNIK"
Zeestraat 41. Zandvoort
Jansstraat 44. Haarlem

Tel. 023-322609
Is bijna 10 jaar gevestigd.

Daaroin hebben wij voor u vanaf heden een
(van maandag t/m vrijdag)

speciaal wintermenu
— goulash-soep —

stokbrood
— gemixte gril/plaat —
3 soorten vlees (mager)

met verse salade, saus en aardappelpuree
— paladnka —

warm flensje met koude roomvulling

Set

I'ieedlintid
HANDWERK
eiken tafels
Wij maken ze voor u

Zie onze
nieuwe collectie

Schaghelstraat 27
Haarlem

telefoon 023-327019

f 14,50
Dit menu hebben wij alléén in Zandvoort.

Om de koude wintermaanden wat aangenamer te maken.
Wij zijn de gehele week geopend.

Voor reserveren:

Telefoon 02S07-1S1 10 na 15.00 uur.

Joegoslaviscli restaurantPULA
Voorspecifieke Joegos/avische vfees- en
visgerechten op houtskoofgeroosterd.

Menu's vanaf 16,50
Reserveringen vanaf 15,00 uur, tel. 285.285
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.

Maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145, Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

OPENHAARD-
BLOKKEN

Gebr. Sweers, Hoveniers

bedrijf, boomrooibedri|f.

Hoofddorp
Voor particulieren en be
dniven.

Tel. 023-2848M, b.g.g.

282043 of 338806.

f 5^\ranaf I %#/
I I r

I

gordijnstof 1-

perrol-

Svanafl /f^Xj]permeter
I I r I I 1 I

decxïreftte

KEUR » ZOON
Raadhuisstraat 92 - Heemstede

Tel. 023 -28 61 82!
TE KOOP AANGEBODEN

Allegro 1500
1975, i.z g 'ot ,

f ?900,

Telefoon 02S02-S258

Kaptafefs, linnenkast,

buffetten en

secretaires,

antiek etc.

Vonnoperhof 89

Nieuw Vennep

TE KOOP:

PEUGEOT 404
Bouwjaar 1973, met
radio en trekhaak, «oor-
bumper licht bescha-
digd Overigens uitst.

konditie. nw. accu. Prijs

f 1700.- Tel. 02526-75107

na 18 00 uur.

Jonge vrouw zoekt

woonruimte

liefst vrije etage

tot 500,-

Telefoon 02507-18298

Foto Quelie
Compleet foto/film

assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8.

Zandvoort

KOOUMANS

FORDOTO

S^msi
ZANDVOORT

AmpArestraat 10

(naast Coioinl
Tal. 02S07 - 1 69 2S.

b.g.B. 1 32 42

Fo'd verkoop en
servica.

Ook voor diverse

merken intuHaiMo 's.

Voorjaar in eigen land
Bent U één van die geluksvogels, die buiten
het hoogseizoen op vakantie gaan, geniet dan
eens van Uw eigen land.

Wij bieden U moderne en comfortabele
bungalows, gelegen in Erm (gem. Steen,
Drenthe) aan het water in een prachtige om-
geving. Op het park tevens rest., bar, super-
markt, wasserette, verwarmd overd. zwembad,
tennisbanen, surfen, speeltuin etc.

Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.-

(Speciale prijzen voor weekend en midweek!.
Inlichtingen en reserveringen:

Recreatie-bungalowpark

Ermerzand
Dalerstraat 38B - Erm - Tel. 05915 - 4018.

CHIN. INDISCH RESTAURANT

yön0 ^ie
Zeestraat 55
ZANDVOORT

Tel. 02507 -t46 81

Ter gelesenhctd van ons lO-jari;; beslaan bieden wij ii enii van »wix

.specialileilen, de

Indische rijsüafel .an voor IS,* p.p.

Hel kopje koffie er na krijgt u van ons.

Het kindermenu kost nu 10,- inct een slaa.sje fris en een ijsje loe.

Dc/.c aanbicdinjten gelden van maandu}; t/m vrijdaj» 20 tnaarl.

Voor hel aflialen hebben wii in dc/.c periode speciale dagaanbiedingen:

Dinsidag: nasi of bami met4st. saiecn aijar voor lü,üü

Woensdag: '/: kip m kerry-saus 7,50

Donderdag: Foc Yong Hai 7.50^ Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) 1

1

,50

Metaalbewerkers(m/v)

WÓODWARl ^

WOODWARD GOVERNOR
COMPANY
Een internaliunadl bedrijf met vesligingen

In Amerika. Engeland, Japan, Aiibtralie,

Brajilieen Nnderldiid

Woodward is de oudste en grootste

fabrikant ter wereld van hydrau-

lische en electronische regel-

apparatuur voor dieselmotoren,

turbine-installaties en waterkracht-

centrales.

In verband met de steeds toe-

nemende vraag naar onze producten

hebben wij nog plaats voor enige

- METAALBEWERKERS (m/v)
INDEVERSPANENOE
AFDELING

Wij zoeken mensen met een rede-

lijke ervaring aan kleinere productie-

machines. Geïnteresseerden kunneii

wij ontplooiingsmogelijkheden

bieden in verschillende verspanings-

technieken.

Naast een goed salaris bieden wij u

goede secundaire arbeidsvoorwaar-

den in een prettige werkomgeving.
Wij hebben geen leeftijdsgrens aan

deze functie gesteld.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling,

gelieve u te richten aan de af-

deling Personeelszaken van
Woodward Governor Nederland BV,
Hoofdweg 601, 2131 BA Hoofddorp,
tel.02503-1 32 41.
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RESTAURANT

JACK HOUSE
Speciaiiteiten-restaurant met een
apart speciaalfondue-restaurant

tot 45 personen.
Gen. Cronjcstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levendepianoklanken of voor
uw receptie en party.

Gravinnesleeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: lel. 023 - 31 70 58

SPECIALITEITEN
RestaopaRt
^Gbalêt Het Witte Hals^

,«t

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.

Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

Nu koopjes in de

opruiming

bij:
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ONAFHANKELIJK .NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOÖRT. BENTVELD EN AERDENHOUT

41E JAARGANG NO. 4 ED. 5

nieuws
GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507 - 1 71 66 - OPLAGE 3400 EX.
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Officiële opening

raadhuis-

uitbreiding

op 19 maart

ZANDVOORT - De officiële ope-

ning van de nieuwe raadhuisuitbrei-

ding zal op 19 maart a.s. plaatsvin-

den. Hiervoor is uitgenodigd de

Commissaris der Koningin van
Noord-Holland, dr. De y/it.

De verbouwing van het gebouw van
Publieke Werken (Raadhuisplein 4)

nadert haar voltooiing. De afdeling

registratuur en de receptie van de
dienst publieke werken zijn inmid-

dels verhuisd naar de kamer aan de
voorzijde van het gebouw (bij het

binnenkomen rechts).

Binnenkort worden ook de vertrek-

ken aan de linkerzijde (langs de
Oranjestraat) welke zijn bestemd
voor de secretarie-afdeling onder-

wijs-, personeels-, sport- en wel-

zijnszaken, opgeleverd.

De verhuizing van die afdeling van-

uit de nieuwbouw van het raadhuis

naar het gebouw op het Raadhuis-
plein, zal plaats vinden op vrijdag 6

februari a.s.

Op diezelfde dag verhuist de secre-

tarie-afdeling sociale zaken naar de
nieuwbouw van het raadhuis (ka-

mers 14 t/m 20 en 31 op de eerste

verdieping).

In verband met deze verhuizing

zullen de secretarie-afdeling onder-

wijs etc. en die van sociale zaken op
vrijdag 6 februari gesloten zijn.

Voor aangelegenheden die geen uit-

stel kunnen velen, zal die dag een •

ambtenaar van sociale zaken zitting

hebben in kamer 31 van het raad-

huis (ingang Swaluëstraat).

Het telefoonnummer van de Dienst

Sociale Zaken is vanaf 6 februari t

02507-14841.

BOUWES EXPLOITATIE MIJ VERKOCHT

Palace wordt

internationaal

congrescentrui
ZANDVOORT - Bouwes Exploitatie

Maatschappij is in andere handen over-

gegaan. Mevrouw Specrsfra-Bouwes,

de dochter van Nico Bouwes, en enig

erfgename, heeft het gehele aandelen-

pakket verkocht aan ClifT Port Invest-

ments Ltd uit Toronto.

Michael Hordo, de Canadese direkteur

van het concern, heeft onthuld, vlak

voor zijn vertrek naar het buitenland,

dat er plannen bestaan om van het

Bouwes Palace een groot internatio-

naal congrescentrum te maken.

Dit zal verstrekkende gevolgen hebben
voor het personeel van het bedrijf,

omdat dit aanzienlijk uitgebreid zal

worden. Het Bouwes Hotel zal een
rigoreuze vernieuwing ondergaan.
Voorlopig bestaan er plannen om nog
voor het seizoen twee verdiepingen van
dit hotel te renoveren, ook zal de
buitenkant van het hotel worden opge-
knapt.

Het personeel van Bouwes Exploitatie

Maatschappij dat dinsdagmorgen van

de verkoop op de hoogte werd gesteld,

is bijzonder enthousiast. De heer Veer-

man spreekt van een uniek bedrijf.

Burgemeester Machieisen die dinsdag-

avond de gemeenteraad van de ver-

koop in kennis stelde, zei ,,Ook anac-
ren hebben dus een duidelijk vertrou-

wen in de toekomst van Zandvoort als

nationale en internationale badplaats.

Er zal nog veel constructief en zorgvul-

dig overleg nodig zijn om de plannen
van de nieuwe eigenaars vorm en in-

houd te geven. Wij zullen ons nader
moeten oriënteren om een en ander in

overeenstemming Ie brengen met onze
visie, maar het voortdurend overleg

tussen de architckt en onze stedelijke

adviseurs staan daar echter borg voor."
Dit sluit aan op de plannen van de heer
Hordo bij Bouwes Palace een rigoreuze

verbouwing te plegen, om het congres-

centrum te verwezenlijken.

Bouwes Bowling, Dolfirama etc. zullen

in de toekomst blijven. Half februari

wordt de heer Hordo in Nederland

terug verwacht om de plannen nader

uit te werken en te concretiseren.

Voorlopig heeft het personeel ,,huis-

werk" gekregen.

Cliff Port Investments houdt zich ook
bezig met olie- en gas pijpleidingen. Is

mede-eigenaar van de H-3 hotels,

waarbij Heineken is vertegenwoordigd,

en waar in Europa verschillende be-

langrijke hotels toe behoren. In Ameri-
ka behoort het Marlborough-concern
tot de H-3 Hotels.

BURGEMEESTER MACHIELSEN IN NIEUWJAARSREDE:

Horeca "kwetsbare industrie
ff

ZANDVOORT - In zijn nieuwjaarsrede heeft burgemeester Machieisen de nadruk

gelegd op de samenwerking en eensgezindheid die moet bestaan bij de bestuurders,

in dit geval de raad. Omdat in 't verleden de basis ligt voor de toekomst, is het

besturen van een gemeente een continu proces, dat niet door plotselinge ingrepen

in een andere richting kan worden gestuurd. Dat wil niet zeggen, dat het daarmee

tol een statisch, molochachtig blok is verklaard. Wel zal men zich als bestuurder

steeds moeten realiseren dat men met mensen te maken heeft en dat een duidelijk

en consistent beleid voor de burger zichtbaar moet zijn. Is dat niet het geval, dan

zal hij zich het slachtoffer van de overheid gaan voelen. Het is aan ons als raad er

voor te zorgen, dat de burger de zekerheid krijgt dat wij voor hem en haar welzijn

bezig zijn als in de raad gewikt en gewogen wordt en dat het niet om egotripperij

gaat en /of de simpele kiezersgunst.

Dit afwegingsproces zal dit jaar meer
dan ooit een centraal gegeven zijn in

onze bestuursarbeid. Dat vraagt een

mentaal sterk team, dat zich niet door

onderlinge irritatie van de wijs laat

brengen. Maar dat wel in staat is vanuit

politieke opvattingen, zoals deze gefor-

muleerd zijn in beginsel- en verkie-

zingsprogramma's tot een gedegen dis-

cussie te komen in het kader van het

besluitvormingsproces. In dit kader wil

ik nog eens benadrukken de mogelijk-

heden die het commissieberaad biedt

en los hiervan het persoonlijk raadple-

gen van portefeuillehouders. Indien het

voorbereidende werk door de raad,

inclusief het college goed is gedaan,

kan de discussie in de raad worden
bepaald tot de hoofdbeleidslijnen, het-

geen de helderheid daarvan voor de

burgers bevordert.

Besluitvaardigheid

De benadermg, is volgens de heer

Machieisen in de komende tijd drin-

gend nodig, omdat er enige zeer be-

langrijke onderwerpen aan de orde
zullen komen. Besluitvaardigheid, ook
als de uitkomst daarvan voor een enke-
ling of misschien zelfs voor velen niet

zo plezierig en zelfs teleurstellend is.

,,Dit soort besluiten mag een raad niet

uit de weg gaan".

Ook waarschuwde hij dat veel ge-

rechtvaardigde verlangens in de naaste

toekomst niet gehonoreerd kunnen
worden, omdat er geen financiële ruim-
te voor is. ,,Ten zij er financiële ruimte

geccëcrd wordt door het wegsnijden
van dor hout. Maar dat is een uitgangs-

punt, dat ik zelden in reëele guldens
heb zien vertalen".

Uiteraard stonden in deze rede ook de
bezuinigingen centraal. Nieuwe uitga-

ven zullen steeds afgewogen moeten
worden, maar een objectieve waarde-
bepaling van de wegingsfactoren is

haast een onmogelijke taak, vooral als

het tegen de raadsverkiezing gaat lo-

pen. Toch zullen er besluiten moeten
worden genomen die in de toekomst
van belang kunnen zijn voor Zand-
voort.

Aandacht ook voor de zich afgeteken-

de recessie in de economie, die een
gevaar oplevert voor de werkgelegen-
heid.

Zandvoort kent een bedrijfsleven met
als belangrijkste drager het horecabe-

drijf. Vele bedrijven en bedrijfjes, met
elk een beperkt aantal medewerkers(-
sters).

Daarnaast een enkel groot horecage-

beuren, waarvan de toekomst van ster-

ke invloed zal zijn op de werkgelegen-

heid. Een kwetsbare , .industrie" in een

ti)d van economische teruggang. Aan
de andere kant mag echter daarom juist

ook een grotere belangstelling voor

vakantie in eigen land verwacht wor-

den. Maar vooral de verblijfsmogelijk-

heden, zoals deze door de toerist tegen-

woordig worden gezocht, bungalow-
tjes, vakantiehuisjes, appartementen,

zijn in Zandvoort niet in grote mate en
keuze aanwezig. Het particulier initia-

tief en de overheid zullen gezamenlijk

moeten zien te komen tot een vernieu-

wing en versterking van dit vitale on-

derdeel van de toeristische infrastruc-

tuur. Met grote aandacht zullen wij

daarbij de opvattingen en visie op
provinciaal niveau in deze volgen",

aldus Mjchielsen.

Structuurstudie

Over de structuurstudie en de verkccrs-

studie, zoals deze nu in de Inspraak aan

de orde komen in commissies en in de

raad was de heer Machieisen van me-
ning dat hierbij niet het beeld van

Zandvoort voor de toekomst keihard

vastgelegd wordt, maar waarbij de raad

meer de ontwikkelingsmogelijheden

moet aangeven voor de toekomst.

,,Zowel de overheid als de particulie-

ren zullen samen Vorm en inhoud
moeten geven aan het zich ontwikke-

lende Zandvoort. Bezinning op uit-

gangspunten voor het te voeren stede-

bouwkundig beleid is bij voortduring

nodig, zeker in onze situatie, waann
wonmgbouw primair staat.

Ook zal binnenkort de discussie op
gang worden gebracht over de rappor-

ten van de zgn. Knelpuntencommissie
Zuid-Kennemeriand. Zoals u zich her-

innert is aan het bureau Goudappel en
Coffeng een opdracht gegeven voor
een verkeerskundig onderzoek, niet

alleen analytisch maar ook aangevende
mogelijke oplossingen. Zandvoort
speelt hierbij een centrale rol. Ook
hierover zullen essentiële besluiten

moeten worden genomen, m.i. samen-
hangende met de verkecrsstudie zoals

deze voor onze gemeente in het kader
van de structuurstudie werd gedaan.

Een complexe materie maar waaruit de
antwoorden op de verkeersvragen zoals

deze bij ons leven oiocten worden
geput.

De heer Machieisen besloot zijn rede

met zijn dank uit te spreken aan zijn

medewerkers. ,,Ik hoop dat wij in een

sfeer van tolerantie, begrip voor clkuars

stiuatie en in een bewust streven naar
een harmonische samenwerking ons

werk zullen doen. Niet ter meerdere
glorie van onszelf, maar voor het wel-

zijn van de Zandvoortsc bevolking, van

nu en straks".

ZANDVOORT - Een 21-jarige Hage-

naar reedzondagmorgcn in alle vroegte

tegen een lichtmast op de Zandvoortse-

laan. Zowel de auto als de lichtmast

werden beschadigd. De Hagenaar

moest" in verband met alcoholgebruik

een bloedproef ondergaan.

ZANDVOORT - In het gebouw Hogeweg 78, tot nu toe in gebruik door de
afdeling Sociale Dienst van de gemeente, worden enkele afdelingen van de politie

gehuisvest. Voorlopig zijn dit de parkeer- en milieucontrolcurs en de afdeling

verhoor en transactie. Deze afdelingen van de gemeentepolitie zullen na 6
februari bereikbaar zijn onder het telefoonnummer: 18544.

Het gebouw van de afdeling Sociale Dienst zal dus, na verhuizing van deze dienst

naar de nieuwbouw van het raadhuis, niet worden gesloopt, alhoewel de raad

hiervoor w2l een krediet beschikbaar heeft gesteld.

De VVD-fractie had in november, toen dit voorstel door de raad werd
aangenomen, bezwaren tegen de sloop van het gebouw dat door hen ,,puntgaaf

'

werd genoemd. De sloop werd verwacht wanneer het nieuwe politiebureau op de
plaats van het voormalige ,,Sterre der Zee" gebouwd zou worden. De
bouwlokatie is namelijk aan de krappe kant voor een politiebureau.

In een besloten raadsvergadering op 20 januari jl. werd besloten het nieuwe
politiebureau te bouwen op de plaats van het oude, zodat de lokatie ,,Sterre der

Zee" waarvan de projectontwikkelaar Wilma de eigenaar is, gereserveerd blijft

voor woningbouw.
j-^t^, Europress
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TEKSTEN of LEÖZEI
Ül ? 7

KEUR en ÉL

ZANDVOORT: tel. 02507 - 1 56 02

HEEMSTEDE: tel. 023 - 28 61 82

Matige bi

oprichtiiigiwei

van haar tas

ZANDVOORT - Op de Hogeweg
werd vorige week woensdagavond om-
streeks acht uur een 60- jarige Zand-
voortse door een jongeman beroofd

van haar tasje. Bij het uit de hand
rukken scheurden de hengsels van de
tas af. Op zijn vlucht gooide de dader

zijn buit weg, waardoor de eigenaresse

later weer in het bezit kwam van haar

eigendom. De jongeman werd door
twee bewoners van de I logeweg achter-

na gezeten, maar kon niet worden
ingehaald. Een door de politie inge-

steld onderzoek leverde ook niets op.

De ZUindvoortse dame was tijdens de

beroving aan haar linkcrvinger gewond
geraakt en moest zich onder doktersbe-

handeling stellen.

ZANDVOORT - Slechts matig bezocht

was de eerste vergadering >an de ver-

eniging wijkraad nieuw noord die op
maandagavond 26 januari in 't Stckkic

bijeen kwam.

Het voorlopige bestuur, bestaande uit

mevrouw Rie Ewoldt (voorzitter). Joke
Groskamp en M. Wallig (secretariaat);

Rien van de Berg (penningmeester) en
de leden An van de Berg en Henk van
Gameren (door overwerk maandag-
avond verhinderd), li.id een voorlopig

programma opgesteld, waarbij het de
bedoeling was dat vanuit de beuoners
van de wijk Nieuw Noord de vragen
zouden komen.
De wijkraad heeft een volkomen open
karakter en is niet politiek of kerkelijk

gebonden. Het bestuur gaf duidelijk te

kennen dat men gekomen is tot deze
wijkraad om de Icefbaarhheid en het
welzijn van de wijk te bevorderen. In

welke vorm men in de toekomst zal

opereren, als vereniging of stichting, is

een punt dat door de bewoners /elt zal

moeten worden beslist. Deze eer.ste

avond moet eerder gezien worden als

een kennismaken met elkaar dan dat

men kwam tot een samenstellen van
een programma.
Wèl is duidelijk dat deze nieuwe wijk-

raad in een behoefte zal voorzien, dat

ui,_ii »_v«i cuui uitiwi ,.iiv.\- Uiiir, /m in^u-

ben bij de verschillende belangengroe-
peringen (onder andere flateommis-
sies) en men een adviseiende stem wil

uitbrengen ten aanzien v,ni de wijk
(inspraak stiuetuurstudie. planvoorbc-'
reidingscommissie vvcbijn. verkeers-
veiligheid).

Bewoners \dn Nieuw Noord die meer
willen weten ovei de vereniging wijk-

raad wordt aangc/dden contact op te

nemen met de voorzitter (tel. 13064),
want «il men iets bereiken dan zal dit

toch gezamenlijk moeten gebeuren, en
zullen veel meer mensen betrokken
moeten worden bij deze wijkraad.

ZANDVOORT - Fractievoorzitter
Attema is het zat. De vele vuiniszak-
ken die dagen van tevoren door de
burgers al aan de stoeprand worden
gezet, stuk gaan en een ongelooflijke
.smeertroep veroorzaken, de fout ge-
parkeerde auto's die de doorgang
blokkeren en een gevaar opleveren
voor het verkeer.

Na opnieuw te\ergecfs aandacht en
medewerking van het college ge-
vraagd te hebben, en opnieuw de vrij

hulpeloze reactie van de burgemees-
ter aangehoord te hebben, ,, tekort
aan mankracht", ,, kunnen iv ij niets

aan veranderen" en ,,Ja wat wik u
dat ik er aan doe" nep hij getergd:
,, Benoemd mtj maar als onnhezol-
digd rijksvetdH achter of zoiets, dan
zullen jullie zien dat ik er wat aan
doe"'

Jammer dat het niet kan. noddebeier
Atiemii zou misschien ontzag inboe-

zemen.

(Adierle/itu",)

DIRKSON IS VEEL VOORDELIGI
Elke dag-week in week uit-onze klanten weten dit allang

!

( \cl iciUniiL'^J

Haarlem: Baitel](]risstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55

Amsteniam: Leidsestraat 9 (tnj Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 -
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Met grote verslagenheid geven wij kennis van

het plotseling heengaan van

Mevr. Cobi van der MooJen-
de Muinck

Zij was 32 jaar lid van onze vereniging.

Ons medeleven gaal uit naar haar man en

kinderen.

Zandvoortse Operette Vereniging

Hierbij geven wij kennis van hei piotseUnge
heengaan van onze zeer gewaardeerde mede-
werkster

mevrouw Cobi van der Moolen-
de Muinck

Onze deelneming gaai uil naar haar man,

kinderen en kleinkinderen die haar zo onvoor-

bereid moeten missen.

STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS
C. BOL, voorzitter

R. VOS, penningmeester
A. PAAP, secretaris.

=»<= =w= =M= ^fS =t«= =»«= =»*=

Van harte gefeliciteerd

mevrouw en mijnheer Van Houten mei uw
20-jarigjubileum.

ai]©©» 1981

En nog veel geluk en succes voor dé toekomst.

Uw medewerkers: Pietcr Kramer chef-kok, Fons van Rooyen oberkel-

ner, René Roos Chef de Rang, Ronald Hendriks Aidc de Cuisine, de

heer Molenaar, Diny Winicr, Henk \'an de Weelc, Joop van Nes chef-

kok Amsterdam. Eric Schilpzand, de lieer Heyerman, de heer van der

Ven.

=9«= =»fc 3<= d)*=.

TE KOOP
wegens aanschaf grotere machine:

PULUX AUTOMATISCHE

VAATWASMACHINE
in prima staat, 220 Volt, 4 min.-programma.

Produktie pim. 240 koppen per uur.

Tevens een

HARDHOUTEN AANRECHTBANK
met 2 r.v.s. spoelbakken en kraan.

VISREST. SCHUT
Kerkstraat 21 -Tel. 02507 - 1 21 21

CREATIEF
voor

INLIJSTEN

Buureweg 7, zijstraat

van de Kerkstraat,

Zandvoort.
tel.02S07-V73 67

Te huur gevraagd

garage
centrum dorp.

Tel. 02507-17879.

lERKBlDE
VSHUIZBtS

A. J, V. d. Moolenstraat 54rd.

Zandvoort. telnfnnn 02507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

Timmer-, tVfetset-, Voegbedrijf

voor u renovatie, open keuken,

open haard, kozynen, ramen, deuren en

vertiouvuingen.

Oe Wittstraat 5, 2042 AM Zandvoort,
telefoon 02507 - 16987

Op vrijdag 23 januari 1981 is overleden onze

vriendin

Julia Maria C.

Sauveplanne
geboren Peuschgens

Zij bereikte de leeftijd van 75 jaar.

Beverwijk
\V. van Bragt

J, M. A. van Bragt-Alkemade

Zandvoort, 27 januari 1981

Tjerk Hiddesstraat 32
Correspondentie-adres :

Zeestraat 157, 1942 AN Beverwijk.

De crematie heeft in alle stilte plaatsgevonden.

TtMMtR- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F- KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats: Swaluestraat41 A.

Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -152 25

Voor al UW

VERBOUWINGEN
TIMMER-, METSEL-, TEGEL-,
STUC-, DAK- en BETONWERK

belt men

BOUWBEDRIJF
NOORD-HOOGLAND

Scherpe prijzen

metS jaar schriftelijke garantie.

20 tot 30% korting

op al uw binnenwerk.

Specialiteit:

OPEN HAARDEN en
OUDHOLLANDSE SCHOUWEN

Tel. 023-32 45 98

Vereniging

Vrouwen Van Nu
Vindt u het aantrekkelijk om wat gezellige en
sportieve kontakten in Zandvoort te hebben?

Wordt dan lid van de Vereniging \lrouwen Van Nu.
• Wij bevorderen de onderlinge gezelligheid

• Wij sieken hier en daar de helpende hand toe

• Wij zijn neutraal, niet politiek of kerkelijk gericht

• Wijzenden u ons maandblad VANNUmet ons
volledige programma

Als lid kunt u deelnemen aan o.a.

• Conversatielessen Engels en F/ans
• Badminton, bridge, bov^len en klaverjassen

• Wandelen, yoga, volksdansen, kegelen
• Lezingen, excursies en vakantiereizen

(Belangstellenden zijn van harte welkom op de
kontakt-ochtend in Zomerlust, Zandvoort op
5 februari 10.00 uur.

Onderstaande dames vertellen gaarne alles over onze
vereniging:

Mevr. A. J. Buurseman-Homburg, telefoon 13922

Mevr. J. Landman-Vierveijzer, telefoon 12651

Mevr. D. F. van Orden, telefoon 14236

Mevr. SN. Brand-van Enge/en, telefoon 78530

Lidmaatschap leden f 27,50 per jaar,

donateurs (heren) f 17.50 per jaar.

1921 1^81

Dinsdag 10 februari 1981 hopen onze ouders en

grootouders

D. Halderman
en

G. Halderman-Paap

i*

hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren.

Op zaterdag 7 februari is er gelegenheid om te

feliciteren in Hotel Interlaken, Van Speykstraat

X 20, van 15.00-17.00 uur.

KINDEREN en KLEINKINDEREN

Il
ZANDVOORT, 28 januari 1981

U Dr. Schacpmanslraat 2.

Zelfstandige

hulp
gevraagd voor ca 5
uur per week.
Mevr. L. Zaman,
Burg. V. Fenem'aplein

7/12, Zandvoort.
Tel. na 17.00 uur: 02507-

14474.

7 PORQUE
Kerkstraat 18
Zandvoort

Tel. 02507-12728

7
ZANDVOORT IS BEST

GEZELLIG!
Wist u dat in Porque

iedere donderdagavond
erg gezellige Franse avonden

gehouden wordt?

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen

met de daarbij behorende Franse kaas, die u

wordt aangeboden door het huis.

HARTELIJK WELKOM

AANNEMERSBEDRIJF

J. Plevier & Zoon bv
BLOEMENDAAL - ZANDVOORT

NVOB 023-263657

A

J
Schoonmaakbedrijf Landman BV

zoekt een

nette schoonmaakster
voor werkzaamheden in het stadhuis.

Werktijden van 17.30 tot 19.30 uur.

Aanmelden in deze zelfde tijd.

Ook aan het stadhuis vragen naar

mevr. Landman, gelieve overdag geen
inlichtingen hier over te vragen.

Eventueelkunt u bellen tel. 023-315955.

WONINGRUILI,
Aangeboden

4-kamer duplex
bovenwoning

douche, lage huur

Gevraagd

kleine duplex
benedenwoning

Br. o. nr. Z497
bur. v. d. blad.

Erkend
bedrijf

Voor aluw
NIEUWBOUW -VERBOUW en

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN,
o.a. keukens, badkamers.

EIGEN MACHINALE HOUTBEWERKING
Vraag vrijblijvend prijsopgaaf

.

J

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
in- en verkoop en

opslag van inboedels
en goederen.

Dag. geopend v. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.

Tel, 12164/13713,
,

na 18.00 uur 16658.

Fa. WATERDRIIMKER
Souterrain.

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Timmer/
klusjesman

voor al uw werk in en
om 't huis

Telefoon 02S07-18S31

Woningruil
Aangeb.: mooie

2*ann. bej. woning
(Huis in de Duinen).

Gevraagd:
Skam.woning.
Br. ond. nr. Z495
bur. van dit blad.

TE KOOP
Geheel verbouwd

in centrum van
Zandvoort

Telefoon 02S07-17860

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

(v/Il Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533

Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

AUG. v.d. MiJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- EN

AR/VERKINGSBEDRIJF

BINNEN- en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

'
• WONINGSTOFFERING

KAMEflBREED TAPIJT - NOVLON • TREDFORD
etc.

DESGEWEIMSTVAKKUNDIG GELEGD
VITRAGES en OVERGORDIJNEN

WANDBESPANNINGEN

Fa. Gansner b Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal:

Scheipenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur

DINSDAG - 9.00-16.00 uur

WOENSDAG -9.00-16.00 uur

DONDERDAG - 9.00-17.00 uur
VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-1 71 66

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer vo€Htfelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uitertijk woensdag 10.00 uur.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

AAI\liyEMil\IGSBEDRiJF

J. DEUTEKOM
Paradijsweg Ha - Zandvoort

Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04

• Nieuwbouw
• Dakkapellen

• Openhaarden

• Keukens

«Badkamers

enz., enz., enz.

Vraag gratis offerte.

Buiten storm, wind
en regen?

Bij ons komt u
alleen bloemen en
planten tegen.

J. BLUYS
Halicsiraat 65 • ZandvuurI
Telefoon 02507 -.1 20 60

P.S. despeciali<;( jn

al uw bloeinwerKen.

Wie is kantoor-
beheerder(ster)
bij de
Nutsspaarbanic
West Nederland ?
Dat is iemand, die beschikt over specifieke kennis van de
producten, die onze bank te bieden heeft, te weten; bank-

giro, sparen, reizen, verzekeren, lenen, enz.

Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
dienstverlening. Ook leiding geven en bevorderen van collegiale

samenwerking behoren tot zijn/haar taken. Kortom een man/
vrouw, die het vertrouwen geniet van cliënten.

Voor hen, die iets voelen voor een dergelijke functie, of er via een
opleiding bij onze bank naar toe willen groeien, hebben wij een
plaats. De opleiding zal ongeveer 2,5 jaar duren en bestaat uit

theoretische onderdelen en praktijkgerichte stages. Leeftijds-

indicatie tussen 25 en 40 jaar.

Om de opleiding met goed gevolg te kunnen doorlopen is een
vooropleiding op MEAO- (commerciële richting), HAVO- of

VWO-niveau noodzakelijk. Het bezit van een assurantie-B

diploma of studerende hiervoor strekt tot aanbeveling.

Wie belangstelling heeft, reageert telefonisch of schriftelijk,

waarna een oriënterend gesprek zal volgen.

Bel of schrijf naar de Nutsspaarbank West Nederland, Postbus

700, 2003 PE Haarlem, ter attentie van de afdeling Personeels-

zaken, telefoonnummer 023-319201.

De Nutsspaarbank West Nederland
is een regionale bank met een
compleet dienstenpakket dat is

afgestemd op de betioeften van haar
particuliere cliënten.

leder van de vierhonderd
personeelsleden werkt direct of

indirect aan het optimaliseren
van de dienstverlening.

In de 63 kantoren verspreid over
vijf rayons staat de persoonlijke

relatie met de cliënt voorop.

uio/t nadadond

eenbankvmdedstijd
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AUTOBED
TWEEHUIJ
RAI-STAND 59 RAI -STAND 59

DEALER Volvo PERS. AUTO'S
ZIJLWEG/HOEK RANDWEG, HAARLEM, TEL. 023-326340*

Tattiat Horizon een...

goede auto met stukjes techniek van morgen.

Eén stap in de richting van de
geautomatiseerde auto's met
zeer goede prestaties,

uitstekende rijkwaliteiten

en veelzijdige bruikbaarheid.

Talbot geeft z'n auto's
een stevig roestpantser
Dus weer een stap naar •

de eindeloze auto.

Uw nieuwe auto de

Talbot 1510 Solare

een grenzeloze reiswagen

een moderne functionele

schoonheid, leverbaar met
3 verschillende motoren,
alle uitgevoerd met transistor

ontsteking.

Talbot geeft u het ware plezier

in autorijden: Talbot geeft u het
lange plezier in autorijden.

Geachte cliëntiel.

Het doet ons bijzonder veel genoe-
gen u te kunnen mededelen dat wij,

m.i.v. 15-V8I, naast tiet Talbot

dealerschap, zijn aangesteld als offi-

cieel dealer voor Peugeot automo-
bielen.

Beide dealerschappen zullen wij dus
tesamen voeren, dit is mogelijl< ge-
worden doordat beide fabrieken,

welke (of hetzelfde concern behoren,

hebben besloten de beide verkoop-

kanalen volledig te integreren.

Tengevolge van deze belangrijke con-

De ware liefde voor auto's

TALBOT
Een naam waar meer achter zit

6 jaar onverbiddelijke fabrieksgarantie'
op de carrosserie.

centratie vertegenwoordigen wij thans

een van de grootste automobielcon-

cerns van de wereld hetgeen voor ons

bedrijf natuurlijk een zeer welkome
situatie is en óók voor u, als auto-

mobilist, zal hel uitgebreide keuze-

pakket automobielen, dat wij u kun-

nen bieden, aantrekkelijk zijn tenvijl

bovendien de technische ontwikke-

ling van onze auto's een vooruit-

strevende plaats in de autowereld

zal blijven innemen.

Binnen afzienbare tijd zullen wij u

nader informeren oyer een door ons

te houden introductieshow waardoor

u kennis kunt nemen met zowel het

nieuwe Talbot — als het nieuwe

Peugeot programma.

Geachte Peugeot Rijdistler.

Inmiddels heeft u van de importeur

voor Peugeot automobielen, Gebr.

Nefkens NV, vernomen, dat zij ons
hebben aangesteld als dealer voor

Zandvoort en Bentveld.

Autobedrijf

1/7 VERSTEEGE B.V.

PEUGEOT ZANDVOORT 02507 - 12345

Pakveldstraat21

Poslbus 126

2040 AC Zandvoort

Het Peugeot dealerschap zullen wij

tesamen met het Talbot dealerschap

voeren, dit is mogelijk geworden door

de integratie van de verkoopkanalen

van beide fabrieken welke tot het-

zelfde concern behoren.

Hoewel ons autobedrijf reeds in de
"dertiger jaren " werd gesticht en in

Zandvoort en omgeving de nodige

bekendheid bezit, willen wij toch

gaarne van de gelegenheid gebruik

maken ons bedrijf officieel aan u voor

te stellen, als volgt;

Autobedrijf Versteege BV
gevestigd te Zandvoort, >

van 1961 tim 1972 NSU dealer,

vanaf 1972 Talbot IvJh Simcal dealer

en thans, vanaf 15-1-'81 dealer voor

Peugeot en Talbot automobielen.

Tengevolge van de aanwezige erva-

ring, vakmanschap en positieve in-

stelling, heeft ons bedrijf in de foop

der jaren een uitstekende naam op-

gebouwd, hetgeen ook uit onze aan-

stelling als Peugeot dealer mag blij-

ken. VJij zijn dan ook bijzonder

verheugd ons bedrijf aan u te presen-

teren als Service- en Verkooppunt
waar u uw auto bij vakmensen in

onderhoud kunt geven en wij nodigen

u gaarne uit ons bedrijf te bezoeken,

om zodoende nader kennis te maken.

TALBOT

PEUGEOT

Een vi/orader op wielen

mi«!HiaMiM,ijflmti!Mi«MmaK^j««mmfaaMM^

LET OP ! ! !

DE AL VEELBESPROKEN

NIEUWE

FIAT PANDA
i

p

Na29januaritezien en
verkrijgbaar bij

AUTO ZANDVOORT

ca E3I

AUTOBEDRIJFZAIMDVOO DR. SCHAEPMAWSTRAAT 1 - TEL. 02507 - 1 45 8ü
Dagelijks geopend van 7.30-19.00 uur.

VOOR VERKOOP EW OWDERHOUD.

mwmmimmw^^m^mmêmmmmBm
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MAZDA KLASSE DIE ZICH ZELF BEWIJST!
De nieuwe Mazda 323 sedan.

J ekonomïe met toekomst super zu'mig

Naast de nog maar enkele maanden qeicclen

geïntroduceerde, kompleet vernieuwde 323 HB,

waarvan het meest in het oog springende

gegeven is de voorwielaandri/ving, is er nu op
basis van hetzelfde technisch geavanceerde
concept de buitengewoon Iraaic en vooral

ruime Ma^ida 323 NB Sedan

Hij ziGt er mietorr, uil, m a w je hebt werkelijk

een automobiel voor de deur staan Hij is

ongelooflijk kompleet uitgerust, heeft een dwars

geplaatste, uiterst soepele on krachtige motor,

die een groot vermogen paart aan uiicrstc

zuinigheid

Bedieningsgemak, komplootheid, komfort, maar

bovenal ruimteen nog eens ruimte voor

4 volwassen passagiers maken deze familie

wagen tot een uiterst konkurrerende in zijn

klasse Het is een van do weinige auto's waar
de ruimte achter m niets onderdoet voor de
ruimte voorin

Echte gezinsauto; wat betekent dat
in de praktijk?

ledereen heeft altijd zijn mond vol over gezins

auto, maar wat wordt daar nu eigenlijk mee
bedoeld'

Een gezinsauto moet in do eerste plaats uiteraard

gemakkelijk bedienbaar zijn en jc moet hem
inderdaad net zo eenvoudig met 4 volwassenen

zonder mankeren nh roiswngen kunnen
gebruiken. Caravan erachter? Geen bezwaar
Mee holpen verhuizen' Zonder problemen, want
buiten do enorme bagageruimte is de achter-

bank zowel ten dele als in zijn geheel

neerklapbaar, waardoor een enorme laadruimte

wordt verkregen

Wendbaarheid (ongelooflijk korte draaicirkol),

njeigenschappon, rijkomfort on kompakthcid -

ondanks de zeer royale binnenruimte • maken
hem tot een auto die binnen de kortst mogelijke

tijd een onmisbaar stuk gereedschap is

geworden, die bovendien fraai van lijn en dus
uiterst representatief is

Als u dus denkt aan een uiterst betrouwbare

auto, die het minimum aan onderhoud vraagt en

het maximum aan rijplezier geeft - of het nu
privé of zakelijk is doet u met de nieuwe
Mazda 323 Sedan een beste keus

Om u een indruk te geven van de kompleetheid

van deze 323 Sedan: hij omvat o a
- achterruitverwarming • radiaalbanden
- halogoen koplampen - kofferbakslot-

ontgrendeling - kofferbakverlichting - regelbare

dashboardverlichting - intervalschakelaar op
ruitewisser dagtoller - sigarettenaanstekor

- elektrische klok - verstelbare bestuurdersstool

- voorruit van gelaagd glas - in 2 delen
neerklapbare achterbank en nog veel meer

•iesiitf'jJ!>f^f^^mj(»^M;jmiK^.M!im^
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RX-7 rotatiemotor

Een sportwagen die in korte tijd

een begrip is geworden

Her is niet verwonderlijk dat de Mazda RX- 7, zo
jong als die is, zich razendsnel een weg heeft

gebaand naar de top van werctdsportwagens.

Dat de beeldschone en uiterst sportieve lijn de
echte sportwagenliefhebber onmiddellijk heeft

aangesproken, behoeft geen nader betoog Op
dit koetswerk is het gezegde eenvoud kenmerkt
het ware meer dan ooit van toepassing. Datje,

als/e ir) de sportwagenklasse een plaats aan de
top wilt veroveren, van goede huize moet komen
staat buiten kijf.

Ook bij hoge snelheid ge ven de ophanging en

stuursysteem van de RX- 7 de bestuurder een
volkomen veilig gevoel. De motor is zodanig
ingebouwd, dat van een ideale gewichts-

verdeling en optimale balans kan worden
gesproken.

Mazad RX-7 uitgerust met
rotatiemotar
Het sportieve aan deze auto ivordl

geoptimaliseerd door de rotatiemotor, die er een

uiterst levendige motor van maakt De motor
draait bijzonder soepel, waardoor de

uitstekend schakelende 5-versnellingsbak

zeer flexibel bedienbaar is. Dat deze RX-7 zich

in het veld van konkurrerende sportwagens

duidelijk manifesteert, bewijst het gegeven dat

vong jaar 2 RX-7's de eerste en tweede plaats

bezetten in hun klasse in de Daytona 24-uurs

race. Een andere Mazda RX-7 vestigde een

wereld snelheidsrecord te Bonneville, tenwijl de
RX-7 in 1980 10 van de 13 races in de IMSA
(Industrial Motor Sport Association) won,
hetgeen over de rijkwalitoit en betrouwbaarheid
qonopn vertelt

Technologisch nóg meer
geperfektioneerd
De vernieuwde versie levert nog mee'' motor-

vermogen, terwijl ook de acceleratie is

toegenomen. Hij is nu uitgerust met schijf-

remmen, zowel voor als achter en, terwijl de
prestaties zijn opgevoerd, mag het ongelooflijk

heten dat hij zuiniger is geworden. Bovendien
is de moeite van het vermolden zeker waard dat

hij uitsluitend op normale benzine rijdt.

Dat met deze nieuwe Mazda RX-7 een
sportwagen op de markt wordt gebracht, die

qua uiterlijk en technische kwaliteiten meer
dan konkurrerend genoemd mag worden -

met in het minst door zijn uiterst redelijke prijs -

zal de ware sportwagenliofhebber meer dan
aanspreken. Of, zoals een RX-7 rijder onlangs zij,

, ,als je in die auto een proefrit gaat maken '

ben je verkocht."

De Mazda RX-7 is er nu in twee uitvoeringen.

De DX-versie, die op zich al uiterst luxueus is en
de SDX-uitvoering. De laatste is extra toegerust

met o.a. koplampsproeiers, een extra achter-

spoiler die de cw-waarde van 0,36 terugbrengt

naar 0,34, een ruitewisser met elektnsche

sproeier op de achterruit, elektnsch bedienbare
' ruiten en een keuzemogelijkheid:

airconditioning of schuifdak.

'Een verdraaid mooie auto die Mazda 626'

Het enthousiasme voorm 'n nieuwe 626 werd door

degene, die vroeg of hij er ook even in mocht
l.i/ken toen ik stopte, niet onder stoelen of banken
gestoken.

Grappig genoeg was mijp reaktie, toen ik enkele

weken daarvoor bij de l\Azada- dealer de nieuwe 626

zag staan, praktisch hetzelfde. Terwijl ik tot op dat

moment met de grootst mogeli/ke tevredenheid

ruim2jaarin een 626 rijden van mening was, dat

er eigenlijk niks meer aan te verbeteren viel, werd
ik gckonfronteerd met de nieuwe, waar ik nu in

rijd

Weer is men erin geslaagd de auto nóg moderner
en strakker te laten ogen Hij ziet er een stuk

stoerder uit, waarschijnlijk door de brede zijstrip,

de veranderde grill en achterlichten Hij Toont zó

laag, datje het gevoel hebt 'm niet van de weg te

kunnen rijden. En als je ziet wat eraan een
komplete auto toch weer is te verbeteren en te

verfijnen en kleine dingen net weer even handiger

en fraaier te maken, dan verbaast het je niets dat

die Japanners zo'n enorme opgang maken in de

wereld.

MAZDA 626, inderdaad geduchte
Europeaan uit Japan
De gangbare mening bij heel veel mensen is nog
altijd dat een Japanner zoveel mogelijk Europees
moet lijken, terwijl men zich eigenlijk met realiseert

dat de Japanners met de regelmaat van de klok

op het ogenblik auto's op de markt brengen, die

hun tijd vooruit zijn, wagens, die de Europese

autoindustne, zodra zij op de markt zijn,

CESÏ3
binnenstebuiten keert om te kijken wat de Japanse
ingenieurs en vormgevers er nu weer voor

nuttige en fraaie extra's in hebben gestopt

Mazda 626, een kompleet
nieuwe serie!

Het spreekt vanzelf dat de komplete facelift, het

nieuwe supermoderne uiterlijk van do 626, geldt

voor de hele serie Een serie die al begint bij een
Mazda 626 1600 DX Sedan (4-deurs) voor zo'n

f 17.650,-.

Voorts IS er de oogstrelende beauty, de Mazda
626 Hardtop 1600 DX 2-deurs, voor rond de
f 18.300,-.

Een auto, zo mooi, dat je er met gemak een

pagina over volschrijft. Een auto, die als het ware
voor de enkeling is ontworpen, voor diegenen, die

hun levensstijl en persoonlijk gevoel voor goede
smaak mede tot uiting brengen in de keus van hun
auto.

Dat de komplete 626-serie voor elk-wat-wils biedt

wordt tot uitdrukking gebracht in maar liefst 7

uitvoenngen, t.w. als 4-deurs Sedan of als

sportieve 2-deurs Hardtop, meteen 1600 cm'
of 2-liter motor, met 4 of 5 versnellingen of met
een automaat (meerprijs), in DX- of

SDX-uitvoering.

Dealer voor Haarlem, Heemstede
en Zandvoort
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Fa. E. de Graaff
Dealer sinds 1967

Koninginneweg 44-48, Haarlem, telefoon 023-314275 tusaza

Ford Tatinus ¥0m ESCORT

DIT ZIJN NIET ALLE

FORDS
Ford maakt ook de Ford Fiesta, de ^/£~1

Capri, de Granada en de Amerikaanse

^ Fords.

!n prijzen vanaf f 12.936,- af fabriek.

Kortom, voor iedere automobilist een

passende auto. Een Ford, robuust en
zuinig op uw portemonnaie.

Wij verkopen ze en onderhouden ze

gaarne.

Onze showroom is er voor u.

Geheel vrijblijvend geven wij u alle ^,.-y~-r-'-~<.

informatie.
'^

'

'

KOOUMAIM's

j exposeren:denieuweVolvo serie.

i^t^'

FORD OTO
ZANDVOORT-NOORD

Ampèrestraat 8-10 - Tel. 02507 - 1 69 25,

b.g.g.1 32 42

.^rT%^

De hoofdrol in de nieuwe 340 serie is ongetwijfeld weg-
gelegd voor de GLS, de 2-liter versie van de 343 en
345. Met onder de motorkap de krachtbron die in de
240 modellen z'n kracht en souplesse al ruimschoots
heeft bewezen.
Maar er is meer nieuws. De 343/345 Luxe heeft nu
een effen zwarte bekleding, terwijl bij de GL en GLS
modellen de achterbank is voorzien van een opklap-

bare armsteun.
De B14 levert - dank zij enige modificaties - meer trek-

kracht bij lage toerentallen en is zuiniger in gebruik ge-

worden. Bij de 240 serie vallen vooral de gewijzigde

contouren op, die de auto's een slanker aanzien geven
en mede bijdragen tot een verminderde luchtweerstand

en gunstiger brandstofverbruik. Het grootste nieuws
is echter de 244 Turbo, die met z'n 155 DIN pk 26%
méér vermogen levert zonder navenante stijging van
de benodigde hoeveelheid brandstof.

Met de 244 Turbo, die over respectabele krachtreser-

ves beschikt, wordt Volvo's dynamische veiligheid

extra ondersteund. Uiteraard handhaafde Volvo in

beide series wat niet te verbeteren viel: het hoog-
staande comfort, de, voorbeeldige rij-eigenschappen

en de spreekwoordelijke dynamische veiligheidsvoor-

zieningen.

De meeste modellen uit beide series staan bij ons
klaar om op de proef te worden gesteld. Door u. U
bent bij deze uitgenodigd.

AUTOMOBIELBEDRIJF

H. P. KOOIJMAN BV
Brederodestraat 8-10 - Zandvoort

Tel. 02507 - 1 32 42

"VOIA/O Alsudóórdenkt'
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Milieuplantsoen
De raadsleden vinden het bedrag van

ƒ 30.000,— dat is uitgetrokken om een

plantsoen aan te leggen bij de nieuwe
Nicolaasschool veel te veel. Bovendien
ziet men een plantsoen al helemaal niet

zitten. In de commissievergaderingen
waren al stemmen opgegaan om er een

milieuplantsoen of aangepaste natuur-

tuin van te maken. „Gewoon wat

helm, duindoorns en ander gewas dat

wild in de natuur groeit is beter dan een

aangelegd plantsoen" was men van

mening.
De dienst Publieke Werken zal dit nu
in de toekomst moeten realiseren, wel-

licht dal het nog voordeliger is ook.'

ZANDVOORTER SCHRIJFTMEDISCH TUCHTCOLLEGE

'Ik wil antwoord op de vraag:

Mag een huisarts weigeren te komen

"S^Wy^^Mmi

ZANDVOORT - „Het zit mij niet lekker, Ik blijf er aldoor aan denken en ik vraag

mij- af, mag dat nou zomaar, mag een huisarts zeggen ,,Nccm maar een paar
aspirientjes en als het morgen niet over is, bel je maar eens terug?" Daarom heb ik

aan het medisch tuchtcollege geschreven. Ik wil wel eens een duidelijk antwoord op
deze vraag." Dit zegt de heer M. Visser uit Zandvoort over de beweegredenen,
waarom hij deze brief schreef.

aangeliouden
Tandarts Bouwman uit Zandvoort

heeft een verzoek ingediend een kavel

grond te kopen in de Fahrenheitslraat

voor de vestiging van een tandartsen-

praktijkruimte.

Helemaal duidelijk is nu niet waar deze

kavel is gesitueerd, volgens de laatste

tekening ligl deze kavel ongunstig in

het midden van de beschikbare grond.

Wat ongelukkig gekozen, aldus de

raadsleden, dus werd besloten het

voorstel aan te houden en de plaatsbe-

paling nader te bekijken.

Ook zal er een clausule gemaakt wor-

den waarbij deze tandarts zich verplciht

tenminste zevenhonderd ziekenfonds-

patiënten in zijn patiëntenbestand op te

nemen.

Waarborgsom
Tevergeefs pleitte Ab van der Moolen
voor een lagere waarborgsom die huur-

ders van gemeentewoningen in de toe-

komst zullen moeten betalen. Dit be-

drag is nu vastgesteld op ƒ 300,—

,

terwijl huurders van EMM-woningen
slechts ƒ 100,— waarborgsom moeten
betplen.

Terecht wees Van der Moolen op de
hoge kosten die dit voor toekomstige
huurders meebrengst. Wethouder Van
der Mije hield echter vast aan dit

bedrag (gezien de hoge kosten van
eventuele reparaties). Na hoofdstede-

lijke stemming, bleek alleen de PvdA-
fraktie en Peter Ingwersen (CDA) de
socialist te steunen, zodat de waarborg-
som vastgesteld is op ƒ 300,—

.

Uiteraard heeft ook hij wel gehoord
van de patiënten die al bijna een hele

week ziek zijn en dan bij voorkeur in

het weekeinde de huisarts inschakelen

, .omdat het toch wel lang duurt en kan
de dokter niet eens langs komen".
,,Dat zal heus wel gebeuren, maar in

ons geval was het heel iets anders, dat

hebben wij de dokter uitgelegd, maar
komen deed hij niet. en wat doe je

dan? Gelukkig is het bij ons met een
sisser afgelopen, mevrouw Bcihadj is

bezoek kreeg van hun huurder Moham-
med Belhadj. Zijn jonge vrouw die

zwanger is, lag met hoge koorts in bed.

,,Wat moest hij doen?" Mevrouw Vis-

ser ging een kijkje nemen bij de huur-

ders van het zomerhuis en vond me-
vrouw Belhadj mei hoge koorts en

trillend in bed. Ze had hevige buikpijn

en was er niet best aan toe. Ze nam de

temperatuur op. omdat een huisarts dat

altijd vraagt, en constateerde 39.4.

Hierop belde haar man de hui.sarts van

De parkeerruimte voor het raadhuis zal

in de toekomst misschien worden afge-

sloten, evenals het plein voor het raad-

huis.

Raadsleden zagen in de toekomst het

plein aan de Swaluéstraat vol staan met
geparkeerde auto's, zodat men het

raadhuis niet binnen zou kunnen ko-

men. Voorlopig blijft het echter zoals

het is aangelegd (ter ere van de officiële

opening?), later kan dan nog bekeken
worden of er maatregelen genomen
moeten worden. Door EMM worden
momenteel plannen ontwikkeld om te

komen tot woningbouw aan de Swaluë-
straat op het gedeelte dat nu met een
schutting IS atgezet. De grond, gereser-

veerd voor een verdere uitbreiding van
het raadhuis, zal voorlopig als parkeer-

terrein worden ingericht. Kosten

ƒ 30.000.—.

gezien de toestand waarin ze verkeerde
toch wel prijs zou stellen op een dok-

tersbezoek. ,,Wij zijn erg ongerust"

voegde hij daar nog aan toe. Het
antwoord van de betreffende arts was
kort maar krachtig ,,Zo lang ze niet

vloeit is er niets aan de hand en als ze

morgen nog koorts heeft, kunt u mij

terugbellen".

Ziekenhuis

Goede raad was duur. Een huisarts die

niet kwam, en een doodzieke vrouw,
wat doe je dan. Mevrouw Visser kwam
op het idee om de verloskundige van
mevrouw Belhadj te waarschuwen. De-
ze verpleegkundige had geen dienst, en

was al naar bed gegaan. ..Toch, het was
toen al elf uur 's avonds, kwam ze

meteen haar bed uit en naar Zand-
voort. ze woont in Overveen, en was
binnen twintig minuten hier. Wat een
opluchting, tenminste iemand die er

verstand van heeft, dacht ik nog"
vertelt mevrouw Visser. Na een kort

onderzoek oordeelde de verloskundige

het toch beter een gynaecoloog in te

schakelen. Ze nam contact op met een
ziekenhuis in Haarlem, bestelde een
ambulance en de zieke vrouw werd
naar de Maria Stichting vervoerd. Bij

aankomst aldaar werd een nierbckken-

ont.steking geconstateerd.

,,Het was een hele opluchting voor ons

dat ze tenminste veilig en verzorgd was.

Saidja heeft ruim een week in de Maria
Stichting gelegen voordat ze weer naar

huis mocht. Hieruit moet je toch aflei-

den dat het noodzakelijk was dat er een
arts kwam. en dat is nu juist het

probleem waar wij mee worstelen. Het
is nu allemaal goed afgelopen, maar
veronderstel dat het ernstiger was ge-

weest. Wij zijn leken, je kunt niet meer
doen dan een arts waarschuwen, en als

deze dan niet komt, dan sta je met je

handen in het haar" aldus mevrouw
Visser, terwijl ook zij wijst op de
onzekerheid waarmee je te kampen
hebt wanneer er onverwacht een zieke

is. ,,Wij zijn nu eenmaal leken en je

vertrouwt in zulke gevallen op een arts.

Als deze weigert te komen, dan weet je

echt niet wat je doen moet. Je kunt
toch moeilijk een arts gaan halen. Je

waarschuwt een huisarts alleen maar 's

avonds (het was omstreeks kwart over
tien) omdat je het noodzakelijk vindt"

is haar standpunt.

Marokko

De jonge vrouw zelf om wie het alle-

maal begonnen was. is inmiddels weer
uit het ziekenhuis teruggekeerd.

Hoewel haar man al tien jaar in Zand-
voort werkt en woont, is Saidja die in

Juli 1979 met Mohammed Belhadj huw-
de, pas sinds juli 1980 in Zandvoort.

..Het duurde allemaal wat lang met
papieren en zo" wordt uitgelegd.

Bij een bezoek aan haar in het zomer-
huis wijst ze trots op de tiouwfoto's.

Behalve de woordjes ,.ja" en ..nee"

spreekt ze nog geen Nederlands en is

communiceren bijzondei moeilijk.

..Daarom was het ook zo moeilijk er

achter te komen vvat ze nu precies

mankeerde, ze had bijvoorbeeld nog
nooit een thermometer gezien" zegt

mevrouw Visser. ,,Maar 39.4, drijfnat

van de transpiratie, pijnen ih haar buik.

en dan zwanger, dan waarschuw je toch

een arts, geen twijfel mogelijk is mijn

mening."
Saidja Belhadj volgt het gesprek met
belangstelling, ze lijkt te begrijpen

waar het over gaat. en wijst trots met
de vingers het aantal maanden dat ze

nu zwanger is ,,zes" en .,zeven" maan-
den in Holland. Ze verheugt zich op
haar aanstaand moederschap en ge-

baart blij te zijn dat ze zich nu goed
voelt. Al met al maakt deze jonge
vrouw een kwetsbare indruk en is de
ongerustheid van haar man en het

echtpaar Visser in de kerstnacht dan
ook zeer begrijpelijk.

De betrokken huisarts aan wie een
kopie gestuurd is van het schrijven van

de heer Visser aan het medisch tucht

college in Amsterdam zegt deze nog
niet ontvangen te hebben en niet te

weten waar het over gaat.

Latijns-Amerikaanse muziek

Saidja Belhadj, de jonge Marokkaanse vrouw die in de kerstnacht met
hoge koorts naar de Maria Stichting in Haarlem werd gebracht, maar nu
weer hersteld lijkt te zijn.

terug uit het ziekenhuis, wij hopen dat
ze straks een gezonde baby krijgt, maar
het had ook anders kunnen aflopen.

Uiteindelijk zijn wij geen artsen, en je

voelt je behoorlijk hulpeloos als je bij

een doodzieke vrouw staat en de dok-
ter weigert te komen" is zijn verweer.

Kerstavond

Hef blijkt dat het echtpaar Visser op de
avond van 24 december onverwachts

het echtpaar, doch deze was afwezig.

Het antwoordapparaat verwees naar de
plaatsvervangend arts.

Omdat mevrouw Belhadj geen woord
Nederlands spreekt en ook haar echt-

genoot soms moeilijk te verstaan is.

voerde de heer Visser het telefoonge-

sprek. Na zijn uitleg kreeg hij het korte

antwoord dat de zieke vrouw maar
enkele APC'tjes of aspirientjes moest
nemen. De heer Visser legde uit dat het

om een zwangere vrouw ging, en dat hij

FEESTELIJKE OPENING VAN EXPOSITIE

ve techniek in 't Packhuys m

BENTVELD - Op vrijdag 27 februari

zal van 20.00-22.30 uur de groep
,,Vièntos del Pueblo" optreden in het

Vormingscentrum van de Arbeiders
Gemeenschap der Woodbrookers aan

de Bentveldseweg 3 te Bentveld.

,,Vièntos del Pueblo" is een groep die

Latijns-Amerikaanse muziek speelt als

onderdeel van het programma vertellen

zij over de politieke situatie in Latijns-

Amerika en over de strijdcultuur als

middel van verzet tegen fascistische

dictatuur.

Naar aanleiding van de teksten geven
zij een beeld van het huidige verzet.

Verschillende van deze teksten zijn

geschreven door mensen uit het verzet

van nu. De groep speelt voor een
cultureel projekt in Latijns-Amerika,
dit projekt omvat het financieren en
oprichten van tien muziekgroepen. De-
ze hebben vaak een bijdrage te leveren

aan de vorming, scholing en mobilise-

ring van het volk tegen een imperialisti-

sche en fascistische dictatuur.

Zomerkalender

ZANDVOORT - In het vernieuwde

Pakchuys van Nieuw Unicum (de ver-

lichting is door middel van spots aan-

merkelijk verbeterd en de zwarte schot-

ten zijn vervangen door houten panelen)

heeft zaterdagmiddag de bekende
kunstlithograaf Aart van Dobbenburgh
de tentoonstelling van zijn leerling en

assistent Henk Schoonc geopend.

een drukbezochte opening, veel vrien-

den, kennissen, familieleden, bewoners

en bezoekers van Nieuw Unicum waren

aanwezig, waar ^''an Dobbenburgh
wees op de vergankelijkheid van de

moderne kunst. Deze kunstenaar, die

vaak op ontroerende wijze het dage-

lijks leven weergeeft, en zo'n grote

liefde heeft voor het hulpeloze en
ontroerende in sommige situaties, zei

blij te zijn dat zijn leerling terugge-

keerd is tot de natuur omdat de natuur

de grootste lerares is. ,,Gelukkig be-

hoort Henk Schoone niet tot de moder-
ne decadenten, die om met een bekend
filosoof te spreken. ..gedoemd zijn te

verdwijnen", aldus Van Dobbenburgh.

Tentoonstelling

nerk van Henk Schoone, assistent en leerling van Van Dobbenburgh.
ledere dinsdagavond wordt door hen in Nieuw Unicum een tekencursus
gegeven van 19.00-22.00 uur.

De tentoonstelling van Henk Schoone
omvat een vierentwintig stukken, waar-
van het merendeel aquarellen zijn.

Veel onderwerpen uit de natuur, die hij

met een uiterste precisie weergeeft.

Trouwens toch een kenmerk van deze
kunstenaar, de gave techniek waarover
hij beschikt. Sommige krijttekeningen

zijn wat aan de sombere kant, andere
daartegenover conté-tekeningen geven
in hun grijs e.xact weer wat bedoeld
wordt. De gekozen onderwerpen zijn

misschien iets te steriel om te ontroe-

ren, zo zou er meer speelsheid gekund
hebben in de ,,mand met poppen" of

misschien werd dit niet opgemerkt door
de kunstenaar.

De tentoonstelling wordt opgevrolijkt

door een aantal droogbloemcreaties
van Hans van der Woning uil Amster-
dam. Bijzonder mooie voorbeelden
van wat er mogelijk is in bloenisier-

kunst is hier bereikt.

Deze tentoonstelling die nog tot 6
iebiuari in 't Packhuys van Nieuw
Unicum is te zien, dagelijks van 13.00-

17.00 uur, is beslist de moeite waard,
ook al omdat door de bewoners van
Nieuw Unicum iedere bezoeker zo
gastvrij wordt ontvangen.

ZANDVOORT - Met de zomer in het

vooruitzicht wordt er bij de VW hard
gewerkt aan alle daarvoor bestemde
drukwerken. Ook de evenementen-
commissie heeft zich bij herhaling bera-

den en plannen worden ontwikkeld
voor een aantrekkelijk programma.
Een dringende oproep door de VVV te

Zandvoort wordt gedaan aan alle

Zandvoortse verenigingen, organisa-

ties, clubs etc. die in de periode april-

t/m september 1981 aktiviteiten ont-

plooien, die waard zijn om in de
evenementenkalender opgenomen te

worden, dit aan lu^t WV-kantoor te

melden. Alle gegevens kunnen dan ook
in de zomerkalender worden opgeno-
men. Het is wenselijk dat alle gegevens
nog deze maand aan de VVV, School-

plein I (Postbus 212) 2040 AE Zand-
voort (tel.: 02507-17947) worden ge-

meld.
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EXPOSITIE
Georgo Bokstijn exposeert
zeefdrukken, blockprints

en tekeningen.

Zaterdag 17 januari, 16 00
uur, IS de opening

FONOTHEEK
Openingstijdon:

maandag 19.00-21 .00 uur

vrijdag 15.00-17.00 uur

vrijdag 19.00-21.00 uur

Prinsesseweg / Zandvoort

Tegelijkertijd is er een expositie geor-

ganiseerd ,,Volksverzet met naald en
draad". Op deze expositie worden
kleedjes met een boodschap tentoonge-

steld, een oude vorm van Chileense

volkskunst, die sinds de staatsgreep

weer opgang maakt. Zij drukken uit

wat Chilenen voelen en denken van de
situatie waarin zij leven. De toegang is

gratis.

Rolstoeldansen
ZANDVOORT - Bij voldoende deel-

nemers start begin februari een nieuwe

cursus rolstoeldansen onder leiding van

Flory Bent in Nieuw Unicum.
Wellicht wordt er gedacht dat rolstoel-

dansen niet kan. maar dat is een

understatement, want het gaat uitste-

kend, dat kunnen cursisten van vroege-

re cursussen beamen. Daarom, aarzel

niet, en geeft u op bij Nieuw Unicum,
Zandvoortselaan 165, Zandvoort. Tel.:

02507-15441. toestel. 256.

De lessen, bewegen in de rolstoel,

patroonrijden, bewegen op muziek,

stijldansen en volksdansen, worden op
maandagavond gegeven van 18.30-

20.00 uur. De kosten per les zijn ƒ 2.-.

Opgaven graag voor 1 februari aan-

staande.

De theologie van

Schillebeeckx
ZANDVOORT - De huidige ontwik-
kelingen binnen de Rooms-Katholiekc
kerk rondom de theologie v'an prof.

Schillebeeckx vormen de aanleiding

voor dit weekend. Het is de bedoeling

niet zozeer in te gaan op de kerkpolitie-

ke gang van zaken, maar vooral Schille-

beeckx wijze van theologie te bestude-

ren. Centraal zal staan in dit weekend
,,het tussentijdse verhaal over twee
Jezusboeken".
Daarnaast schenken we aandacht aan
zijn boeken ,,Jezus, het verhaal van
een levende" en ,,Gerechtigheid en
Liefde".

Met name de methode waarmee Schil-

lebeeckx werkt ten aanzien van de
verhouding tussen schrift-gezag en mo-
derne wetenschap zal bestudeerd wor-
den.

LEIDING: drs. A. Kranendonk.
INLEIDINGEN: drs. B. Barends.
KOSTEN: ƒ 70.- p.p.

Deelnemers ontvangen na opgave een
programma met literatuuropgave.

Opgaven deelname te richten aan:

A.G. der Woodbrookers. Postbus 73.

2110 AB Aerdenhout. Inlichtingen tel.:

023-244450.

Het weekend wordt gehouden in het

vormingscentrum van de Woodbrook-
ers. Bentveldseweg 3 te Bentveld.

Inbraken/diefstal
ZANDVOORT - Woensdagmorgen
bleek dat er was ingebroken in een
snackbar aan de Louis Davidsstraal.

Binnengekomen was men door een
openslaand bovenlicht te forceren. Een
bedrag van ƒ 700,— wordt vermist.

Vrijdag werd in de foyer van de mane-
ge een portemonnc met ƒ 350,— ont-

vreemd.

Meti)og«ew0
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Henk Bos met pensioen

Vrijdag a.s. 30 (.inuan /al on/c

plaatsgenoot Henk Bos vvci;i.-ns hei

bereiken van de pensiuengcrcchlig-

de leeftijd afscheid nemen v.m de

P.T.T. Dit /,il geschieden in hel

hoofdkantooi van de Posterijen ic

Haarlem, waar hij de laatste jaren

werkzaam was. Niet minder dan ld

jaren zal hij dan tante Pos hebben
gediend, waaronder meermalen op
belangrijke afdelingen. Trouwens,
de gehele familie Bos is zeer nauu
bij de P.T.T. betrokken. Vader en

vrijwel alle zoons hebben er hun
krachten aan gegeven en hoc! Vooi
zover ik kon nagaan was alleen zoon
Arend een buitenbeentje. hi| koos

een andere richting Henk behocin

tot de afdeling ..ouwe jongens" bij

onze P.T.T. Jarenlang werkte hij als

loketambtenaar in het oude post-

kantooi aan de Hallestraat mei
oud-gedienden als de heren van

Zcijl Leen van der Werfl'. Coen
Vinken, van Soolingen om er maar
eens enkelen Ie noemen. Verschei-

dene Jaren was hij ook beheerder

van het bijkantoor van de P.T.T. in

het winkelcentrum in Zandvoort-

Noord. Trouwe gedienden. waar-

van hij een voorbeeld was. zijn

tegenwoordig met een lantarentje te

zoeken. Ze worden welhaast legen-

darisch. Er zal aan dit vertrek a.s.

vrijdagmorgen dan ook zeker de

nodige aandacht worden geschon-

ken. Namens zeer velen wens ik

hem na een bijzonder werkzaam
leven in dienst van de gemeenschap
een rustige en vredevolle pensioen-

tijd. Daar zal overigens wel niet

veel van komen, want hem goed
kennende, weet ik dat hij er de man
niet naar is, om nu rustig in een luie

stoel te gaan zitten. Hij zal onge-

twijfeld ook dan zijn weg nog wc!

vinden. Het allerbeste Henk en hou
je taai!

Eervolle uitnodiging

Mevrouw M. Seijsencr-Schmetz, de

echtgenote van de heer Seijsener.

die in de Haltestraat zijn bekende
brood en banketbakkerij bezit,

heeft dezer dagen een bijzonder

eervolle uitnodiging gekregen. Zij is

nl. door de landelijke vakgroep

afdeling Noordholland uitgenodigd,

om dit seizoen les te komen geven

in het vervaardigen van Paasdecoia-

ties. Het is een geheel nieuwe cur-

sus die voor hel eerst in ons land

gehouden wordt en wel in Heiloo.

Bij een eventueel succes, en daar-

aan wordt niet getwijfeld, zal deze

cursus in volgende laien worden
uitgebreid over hef gehele land.

Daarvoor zal dan een examen moe-
ten worden afgelegd voor het ver-

krijgen van het daarvoor in ie stel-

len diploma. Het is een bijzonder

eer\'olie uitnodiging, waarop me-
vrouw Scijsenei dan ook (erecht

bijzonder trots is. Wij kennen haar

al heel wat jaartjes als de kunstzin-

nige artieste, dic elk jaar opnieuw
verbaasde door de artistieke opzei

en vervaardiging van haar paasde-

coraties. Het toveren met Paaseie-

ren zou men het zeer tereclil kun-

nen noemen. Wal onder haar han-

den vandaan kwam. was /onder
meer verbazingwekkend. En nog
steeds, elk j.iar opnieuw koml zij op
dit gebied met nieuwe vondsten.

Ongetwijfeld zal haar nieuwe ha.in

als lerares haar stimuleren om te

trachten, nóg beici. iiög innon.'!

voor de dag te komen, hncucl d.ii

haast een onmogcliiklicKJ \\]k\ !k

feliciteer haar \.\n luirle met ha.ii

nieuwe vererende opduicht i-n wilt

u iets van haai nieuwe weik zien.

dan zullen binnenkort de et,il.iges in

de bekende bakkerij Seiisenei aan
de Hallestiaai u zckei een nieuw
beeld lonen \an lielgecn dc/c

kunstzinnig aangelegde mouw op
dit gebied in haai in.trs hectl. Ik

wens haar gaaine heel \ecl succes!

Een feestmenu van opoe

Nu de Carn.ivalsliid weei iii zichl

komt. het tccsi v.m vreugde en joiiji

waarin \>.e weer enkele dagen wor-

den uitgetild bo\eii de sleui van hel

alledaagse, mogen we aan ons menu
voor dic dagen zi.'kei ook wel eens

CNtra aandacht bestellen. Opue
denkt er al nel zo o\er. In haai

\ ei geelde kookboek vind ik een
.lantrekkclijk uitgebieid nietni. A'
zegt ei zeil \an: .,Nou motte joloi m
de^c lollige dacge op het gcbieti \dn

de bikkesenient eens niet krentenii

/.uu. Vcui de slokkics kaik je ook
met op een spatje, doe dat dan ook
niet veur de vreterij. Ik heb voor
jcloi een menuutje saemcngcsteld
wacr je je vingers bai aflikt, 't Kost
wel 'rn paei ccnie. maei wal geelt

dat in deu/e daegc? Je cente ken je

toch met mccncme, en anders weet
de belasting daer wel raed mee. 'I Is

allcgaei nog al besvcrkcluk, macr
djt mol je er ook mact veur over
hobbe Hier volgt het dan en kaïk

maci niel nacr nic taehoule, want
het b.iisl ervan, maer ik ben nou
iemaei gien pcrlfsier

Sal,)dc Aid.i. Dat bennc rcvierkree-

Ir"s met eer! slaetje van Franse
hooniies.

1-cuilcte de Truftes. Dal is een
suorlemeni [laddestoele in bladder-
deeg,

Loup de mei au caviai . 'ii Brokkic
zeewolf met kuil van de sleur en
met zoute wijndoop van ..Sevin

bleue vcritable".

Salade d'artichauis. Van die blacd-

jes die je oil mot zoigc met 'n bictjc

eek. (azijn.)

Ris de \'eau au safran. ,,Tie-

musklier met se fraansaus en o jae,

scfraen is duurder dan goud.
Aiguillettcs de caneau. Dat benne
gestoofde plakkies eend met spinae-

zic.

Saumon Irais et tarbot aux monlles.

Gebakke vcr.se zalm en tarbot met
morieljes, (dat benne ook paddes-

toele).

Bécasse Rotiê. Dat is gebraeje
houtsnip met geroosterd brood.
Dessert. Een zootje poddinge.
Daerveur mot Je zellef maer neme
wat je lekker vind. Ziezo, jeloi

kenne deran, maer as Je van taefel

komt, mot Je niet zeure. dat je nog
honger hebt, want dan sorg je maer,
dat je nog een meraekels lekkere

soep heb siaen. En tenslotte: in

ellek kookboek ken je vinde, hoe Je

dit oitgebraide carnavalsmenu klaer

mot macke. 't Is een boel werk
macr dat mot Je d'r maer veur over
hebbe. Tol zover opoe. Allemaal
veel succes en cel smakeliik!

Club Ricardo

Met spijt heb ik gezien dal Richard
Smit, de zoon van de bekende Ben
Smit zijn zaak in de Thorbecke-
straat heeft gesloten. Jammer, want
de familie Smit, die sinds 1956 in

Zandvoort was gevestigd, had toch

wel een specifieke klantenkring opn

gebouwd.

Vadei Ben Smit was een uitsteken-

de bakker, en de mensen die bin-

nenkwamen in de gezellige tearoom
destijds, namen praktisch allemaal

iets lekkers bij de koffie, wart
..lekkere dingen" daar stond Ben
voor bekend. In 1970 moest hij

wegens zijn leeftijd, hij was toen 65.

een stapje terug doen en zijn zoon
Richard nam de zaak over. Er werd
toen een kleine bar in gevestigd, die

in 1978 werd veranderd in Club
Ricardo. Een bar die geopend was
van 20.00 tot 03.00 uur. Helaas

moesi Richard. wegens zijn gezond-
heid de zaak sluilen. Jammer dat de
familie .Smit zich nu teruggetrokken

heeft uit het horecabedrijf. Mis-

schien dat 't Galerijtje zoals het

eethuis op de hoek nu heet. eenzelf-

de naam kan opbouwen als de
familie Smit. Want de keuken 'bak-

kenj van vader Smit was uitstekend.

mis

ZASDWORl - Itet fjcjaardcnvcr-

zurginusfehuis ,,Huis in de Duinen"
heeft sinds enige maanden weer een

zangkoor. Om écn en ander beter te

tK-Rclcidrn hecfl de huidige leidster

a.ssisfentie nodig van iemand dic hel

koor kan h(>^eleidcn op de piano.

Het koor repeteert in principe op

donilcrd.iginiddg om 14.00 uur,

maar men is Eraag.bcrcid de tijd aan
Ie pas.scn aan dic \an de toekomstige

pianist(c). Wie. o wie wil dit zang-

kiHir uil de nood helpen, cii ander-

halfuur van /ijn/haar ((jd beschik-

baar stellen'.' Opgaven kunnen
rechlstrecks gerichl «orden aan de

heer J. II. Brabander. Herman Hcij-

ermansweg 1. Zandvoort, tel.:

L114I.

K.Sr

t-l(h<.rl,'/Uli )

mêM

Dr. Gerkes?tragtp^rö|| ZinÖlpia

s'-i. . f.o iU'", -..^^.u»a^?te..t«^Ja.'^^ys.>u^'jë;>ï^fegÉfeirlrï« 'MMi^ÈÊÊm^stieékx.
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BESTELLEN
Grote Krochl 23, Zandvoort Aart Veer bellen 14404

Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant

lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor

gezien. Ze hebben duidelijk een brii nodig. Wij staan

voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.

Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n

begrip.

reïuurs
9

« a « s B a

W!J ZIJN ER VOOR!
iilLCiifi

Advertenties worden toch

niet gelezen .

Dii is een adverieniie

Gun uw bedrijf de aandochf van een

(nog lang niet) uitgelezen publiek...

Nu nog . .

.

Grote baal

KATTEBAKVULLING
pim. 18'/? kilo ..,

pim. 9 kilo

RAUWE PENS
per pond

16,00

10,50

0,85

Profiteer nu van ome
zaterdagse aanbiedingen

TROPISCHE VISSEN en PLANTEN

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

VOORDELIG DOOR 198T

Vertrek vrijdag 20februari:

10 dagen MARIA ALIVi (busreis): Gasthof Moserwirt,

2-pers. kamer, bad of douche/toilet, halfpension, v.a 559,- p.p.

10 dagen ZELLAM SEE (busreis): Hotel Waldhof,

2-pers. kamer, douche/toilet, halfpension, v.a 579,- p.p.

Vertrek zaterdag 21 februari:

8 dagen REITH (busreis): op halfpension-basis

reeds v.a 415,- p.p.

8 dagen FUGEN (busreis): op halfpension-basis,

reeds v.a 519,- p.p.

'^::^y^mi!fm.-^^>

REISBUREAU
KERKMAN
'GroleXjöcht 20. ZandyoórJ .;>-

.

"*-'•

%léfbtin (J25Ö7 '1,256Ó-
'

>-*^- ''
"''

Leuke sortering

krantenbakken

v.a. 98,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.

telefoon 02507-17751.

Opruiming

RflATRAS
dubbel doorgestikt

14 cm dik 98,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,

telefoon 02507-17751.

HETENIGEECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

^ De bekende witte Mercedessen

Mercedes Old-timer 1935 type 320

Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4

paarden
Ook in combinatie mogelijk

5K

5«

Grote KroclK 18, ZandvoorI, Iel. 02507-12600-17588
Zandvoortselaan 140, Hecmsledc, tel. 023-242400

Boek en kantoorboekhandel
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LABIDEUME AKTIE HEER SUCCES

danvQ
ZANDVOORT - Door de gemeentepoli-
tie van Zandvoort is in 1980 ingehaakt
op de landelgke aktie „Hoe voorkom ik

inbraak en diefstal". Verschillendj;

voorlichtingsavonden en middagen wer-
den gegeven, terwyl ook door de heer
Ste«nman van de afdeling voorlichting

op verzoek plaatselyk advies werd gegC'

ven. Het is dan ook met een kleine

voldoening dat nü een klein jaar later,

geconstateerd kan worden dat er een
lichte vermindering valt te constateren
in de gemeente van het aantal gepleegde
inbraken, c.q. diefstallen. ./

,,Pas nu kunnen wij bekijken of deze
voorlichting, en de door de mensen
aangebrachte beveiligingen vruchten
afwerpen", zegt deze politie-ambtc-

naar. Geconcludeerd kan worden dat,

hoewel er nog steeds te veel inbraken
worden gepleegd, er toch een afname
valt te bespeuren. De heer Steenman is

er van overtuigd, dat deze afname te

maken heeft met de betere beveiliging

van de gewone burger. Niet voor niets

bleek in het verleden dat er veel werd
ingebroken in wat genoemd wordt „de
gewone huizen". „Bewezen kan het

natuurlijk niet worden, maar voor
Zandvoort is er in ieder geval een
daling merkbaar, reden om op de
ingeslagen weg voort te gaan", aldus de
heer Steenman.

Autodiefstallen.

Een groot percentage van de gepleegde
diefstallen komt voor in de sector

auto's. Veel van de talloze diefstallen

van en uit auto's die elke maand
plaatsvinden, zijn het gevolg van de
nonchalance van de eigenaar.

Als een raampje ter wille van de
ventilatie op een kier wordt opengela-
ten, of wanneer men waardevolle arti-

kelen (zoals foto-apparatuur) duidelijk

zichtbaar in de wagen laat liggen,

vraagt men bij wijze van spreken om
diefstal. Wat dit betreft is het dus ai

heel eenvoudig voorzieningen te tref-

fen die inbraak in de auto minder
aantrekkelijk maken. Voorwerpen die

/diefstallen

Zandvoort

Het lijkt zo handig en secuur, de sleutel op de afgesproken plaats
verstoppen, zodat alle huisgenoten, en naar men aanneemt zij alleen,
weten waar deze is te vinden. Dat is dan in negentig van de honderd
gevallen onder de buitenmat, een bloembak, of het nestkastje naast het
portiek. Inbrekers weten waar zij in zulke gevallen moeten zoeken. In de
meeste gevallen hebben zij de sleutel even gauw te pakken als de
ingewijde huisgenoten. Daarom geldt er maar één regel: Elke huisgenoot
een sleutel (afbeelding en tekst uit de TBBS-krant).

niet verborgen kunnen worden, zoals zij gestolen dan heeft de politie tenmin-
autoradio's, kunnen van een bepaald ste een aanknopingspunt bij haar op-

merkteken worden voorzien. Worden sporingswerk.

Bij

RADIO PEETERS
heel veel voordeel

PLATEN: James last, Aznavour,
Sinatra, Presley, MacCatney, The
Band, Cliff Richard, John Denver,
Willy Alberti, Lou Reed, enz. enz.

APPARATUUR:
Lenco versterker
2x52W. 598,- 298,-
Lenco receiver
2x52W.
8 voorkeuze 998,- 498,-
Lenco
draaitafel 398,- 198,-
B&O
draaitafel 698,- 448,-

Op alle B & 0-apparatuur
10% extra korting
Complete
B&O-set 3698,- 2998,-

Braun-set 3998,- 2998,-

Nog veel meer aanbiedingen in

onze winkelen vooral in onze
kado-afdeling.

En toch altijd alles Ie kwaliteit,

service -f garantie, ook op alle

opruimingsartikelen.

RADIO PEETERS
Haltestraat 56 -Tel. 1 36 18

Ook de auto zelf kan men een merkte-

ken geven. Bijvoorbeeld door een visi-

tekaartje tussen de beweegbare ruit

van een portier te laten zakken , of door
met een speciaal etsapparaatje het ken-

teken in de ruiten te krassen. Autopa-
pieren moeten vanzelfsprekend nooit

in de auto worden achtergelaten.

Deze en nog veel meer tips ter voorko-

ming van inbraken, bijvoorbeeld hoe
diefstal van fietsen en bromfietsen te-

5VII IC gaan, staan vermeia in de
nieuwe krant van de TBBS. Deze krant
geeft een uitgebreid antwoord op de
verschillende beveiligingsvormen voor
huizen, auto's, boten, caravans etc. De
heer Steenman van de gemeentepolitie

te Zandvoort wil er graag op wijzen,

dat behoudens adviezen voor wonin-
gen, die door hem ter plaatse kunnen
worden gegeven, in deze krant ook veel

waardevolle adviezen worden gegeven.
Een ieder die belangstelling heeft voor
deze krant kan zich wenden tot de heer
Steenman, Gemeentepolitie Zand-
voort, öf een krant rechtstreeks aanvra-
gen bij de TBBS, Postbus 54, 3740 AB
Baam.

Datum 31 januari en 1 februari 1981

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en

Ridderbos.
Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de

telefoonnummers van de huisartsen.

Kerkmnsten

ZANDVOORT - Hervormde kerk,
Kerkplein: 10.30 uur: ds. C. Mataheru.
Bediening H. Doop, (crèche aanwezig)
Jeugdhuis achter de kerk: 10.30 uur:

Jeugdkapel

Gereformeerde kerk, Julianawcg 15:

10.00 uur: ds P. van Hall; 19.00 uur:

dienst verzorgd door medewerkers van
de Gemeenschappelijke werkgroep.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
.straat 15: 10.30 uur: prof. dr. A. van
Biemcn van Bentveld. (Ned. Herv.)

grote

Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha,
Krocht:

zaterdag 31 januari: 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met orgel en samenzang.
zondag 1 februari: 8.45 uur: Stille

Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van het
St. Caeciliakerkkoor.

Radio Bloemendaal, Vijverweg 14: 9.30
uur: ds. E. Th Thijs, viering het H.
Avondmaal; 19.30 uur: ds.L.J. Boeyin-
ga

Nieuw Apostolische kerk: Tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in

gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-
Noord.

Nederlands Christelijke Gemeenschaps-
bond: maandagmiddag 2 februari 15.00
uur samenkomst in huize ,,Pniër'

Zuiderstraat 3.

Volle Evangelie Gemeente: zondagmor-
gen 9.45 uur: dienst in gebouw Voor-
straat 100 te Katwijk aan Zee.

Anderson, lel. 12058, Drenth. tel.

13355, Flieringa, tel. I218I, Zwerver,
tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.

WIJKVERPLEGING: zr. E. Nijsen.

Gasthuishofje 27, Zandvoort, tel.

12791.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
v. Berkcl, Zeestraat 71. tel. 13073.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.

Oudshoorn. Liniiacusstraat 3, flat 2,

Zandvoort, tel. 02307-14437, b.g.g.

023-313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor-
bcckeslraat 17, tel. I5S47.

Bij afwezigheid van de gewenste arts

raadplege men uitsluitend de Vecan-
scndienst te Haarlem, lel. 023-31.3233.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene inl'ormatie tel. 1)23-320202 (dag
en nacht).

STORINGSDIENST GASBEDRIJF;
telefoon 17641.

POLITIE: iclefoon 1.3043.

BRANDWEER: telefoon 12000.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g,

023-320899 of 320464).

Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot

8.00 uur. Verder volgens afspraak.

Voor deze hulpverlening, 'neschikbaar

voor iedere inwonci van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten
aan verbonden zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook .schriftelijk;

postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tov 18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingcl 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.

D.J. Bais en M.R. Gerritse; Ellen, d.v.
W.C. Schaap en M. de Wilde.

Ondertrouwd: A.J. Vastcnhouw en
M.A.L. Roskam; A.G. Drommel en
A,Y. van Donselaar.

Gehuwd: A.C.A. Picrs en C. van
Duijn; H.C. Dorsman en F. Timmer.

Overleden: Elizabeth Bos geb. van den
Bos. 88 jr.; Irmgard T.H.L. Becker, 7]
jr.; Julia M.C. Sauveplanne geb. Peu-
Rchens, 75 jr.

Z.ANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

datum HW
22 jan. 4.35

23 jan. 5.13

24 jan. 5.56

25 jan. 6.41

26 jan. 7.19

27 jan. 7.51

28 jan. 8.27

29 jan. 9.18

LW
0.23

1.06

1.48

2.21

2.50

3.19

5.58

4.49

HW
16.38

17.21

18.03

18.42

19.20

20.01

20.52

21.57

LW
12.45

13.26

14.10

14.48

15.19

15.49

16.3!

17.26

SB iss

ZANDVOORT - GeDoren. Naomi Ma-
ria, d.v. H. Bakker en G. van Groenin-
gen; Claudia Simone. d.v. U.D. Stinne
en M. Honaeveen; Sanne Rnns ft v

ZANDVOORT - Ook a.s. zondagmid-
dag 1 februari heeft ,.Pourquoi"' in de
Kerkstraat no. 18 in Zandvoort weer
een aantrekkelijke solist weten te enga-
geren..

Liefhebbers van Hot-Club de Francc
en speciaal de kenners welke de viool a

la Stephan Grapelly aanhangen, kun-
nen deze middag dik aan hun trekken
komen.
Niemand minder dan Cees Beekma-
n,een van de meest vooraanstaande
hot-violisten van Nederland, is deze
middag de gasfsolist bij het kwartet van
pianist Hans Keune, die terzijde eordt
gestaan door Thijmen Hoogwerf, gi-

taar. Henk Kooger. bas, en Joop Koog-
er, drums.
Cees Beekman, is vooral bekend ge-

worden door zijn jarenlang optreden
met het Stardust-Quintet, met o.a.

Nico Vollebregt en Wim Overgaauw.
Aanvang 15.00 uur.

Jonge zakenvrouw,
met 2 kinderen,

vraagt

woonruimte
event. ruilen voor

mijn huurflat.

Tel. 02507-18465.

Uwaares voor

elast. kousen, pan-

ties, knie- en enkel

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
oranjestraat 7,
Zandvoort

'tel. 02507-12327

DE KOPERE

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKEP

J. v.d. BOS
BilderdijkstraatS

Tel- 13796

Huishoudelijke

hulp
gevraagd in klein

gemakkelijk huls van
2 personen, 's Middags
lx p. week ca. 3 è 4 uur

Mevr. Biekman
Or. Kuyperstraat2,

Zandvoort,
tel. 02507-14175

GEVRAAGD
voor strandpaviljoen:

STOELENJONGEN,

SERVEERSTER en

TOILETJUFFROUW

Brieven onder
nr. Z496bur. V. d.

blad.

eèémkmt^

Haltestraat 69 - Zandvoort

B0ETIEKV00R2eHA!\!DS

DAMES- EN HEREE\!KLEDII\!G

inbrengdagen maandag en dinsdag
van 13.00 tot 17.00 uur.

Voor verkoop alle dagen geopend
van 13.00 tot 17.00 uur.

Foto Quelle
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort

TE KOOP:
DAD/IËSKLEDEi^G

KJi\IDERKL£03{\!G

en SKi-KLEOSmG
Kostverloren-

straat85, achter.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN

voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8

ZANDVOORT
Tel. 02507 -161 23

JMiiuJwuiMgiy^pJtirjBnryftg^

Zeestraat 26, 2042 LC Zandvoort, telefoon 02507-14497

b.g.g. iööZi

Een nieuwe overheerlijke specia-

liteit welke wij u vanaf vrijdag

23 januari kunnen serveren.

ten aantal nieuwe, speciale sau-

sen vergezellen een keur van vis-

soorten, o.a. zalm en forel, het-

geen een welkome afwisseling

kan zijn. De geserveerde bijge-

rechten zorgen er nog weer extra

voor dat de visbarbecue als een
waar feestmaal in uw herinne-

ringachter blijft.

Play-in exploiteerl n drietal amusementshallen
in Zandvoort en Amsterdam. De meest

fantastische speelautomaten staan in deze

hallen - de moderne techniek heeft ook

nadrukkelijk z'n stempel gedrukt in deze

branche.

Ter versterking van het team van uiterst

vakkundige monteurs, die voor onderhoud en

reparatie zorg dragen, zoeken wij met spoed een

Inmiddels bekende kwaüieil
ook bij deze nieuwe specialiteit

aan al onz.e kianters

die voor de gesloten deur stonden.

Wegens onverwacht opknap- en schilderwerk

moesten we een paar dagen sluiten.

We hopen u graag weer te men m onze boetiek.

Ihorbeckestraat/hoek Kerkstraat
Tel. 02507 - 1 45 93

Zandvoort

fBa rapD©
Kerkstraat 15

RESTAURANT

ZANDVOORT

vraagt voor spoedige indiensttreding

jonge cafè-rest. kelner
en voor onze pStisserie

vrouwelijke bediende
i 20 jaar (eventueel part-time).

Hoge verdiensten.

\
Inlichtingen en afspraken:

Tel. 02507 -147 74 Of 147 08

OPROE
Indien onze uitnodiging u niet tijdig

heeft bereikt, stellen wij het op prijs

u een dezer dagen bij ons te mogen
ontvangen in

Uiteraard liefst met ervaring in deze branche

maar in ieder geval met uitgebreide kennis van

k tv en microprocessors. Daarnaast dient

deze man ook z'n kollega-monteurs. waar nodig.

bij te springen bij voorkomende andere

werkzaamheden. Na een ruime inv;erkperiode

zal on.~e man geheel zelfstandig reparaties

uitvoeren.

Bel voor het maken van een afspraak o< vooi

meer informatie a.s. maandag t/m vrijdag

tussen 10.00 en 1 1 00 uur.

Vraag naar de heer L. Heino.

De Kippetr
Spoorbuurtstraat 31

utobedrljf

VERSTEEGE
ZANDVOORT025Ö7 - 12345

B.V. Pakveldstraat 21

Postbus 126

2040 AC Zandvoort

Kerkstraat 1 1 / Zandvoort / Tel. 02S0? - 1 35 80

OORSi^lAll ASSÖi
Passage 11 - Zandvoort

zoekt op küile termijn eun

fwüliiSTRATii

voor diverse weikzaamhedan op ons

gioüiond as-surantiekantoor.

Orizo geriüchlen gaan uit naar een vlotte jonge-

datnevan l7(otpim. 20 jaar, i.b.v. MAVO-entypfl-

diploma.

Wil10 meer weten?

BEL EVEN 02507 - 1 45 34

ol kom langs en vraag even naaf

de lieor J. Dorsman.
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Renault 18 Turbo
Wie nu durft ie beweren dat de lurbocompressor niet de loekomsi hectt, zal met een ongeloofwaardige

blik worden aangekeken. Want na de laatste les maanden, zal niemand kunnen ontkennen, dal de

Turbo nu eindelijk gaat doorbreken. Steeds meer autofabrikanten gaan de uitlaatgascompressor bij

hun motoren inbouwen. Saab en Porsche zijn pioniers, maar de laatste lijd hebben ook Peugeot

Mitsubishi, Volvo en Renault hun voorbeeld gevolgd. En zij zullen niet de laatste zijn. Ook Volkswagen
overweegt turbocompressoren te gaan gebruiken on dan vooral in de dieselsector,

Renault heeft, voordat de eerste compressor in een personenauto werd ingebouwd, een schat aan
ervaring opgedaan in de formule l-racerij. Het direkte gevolg was enkele maanden geleden de Renault 5

Turbo, een zeer exclusieve wagen, die veelal tijdens rally's en racen gebruikt gaat worden. In Parijs

konden we daarna kennismaken met de 18 Turbo: bij deze 18 is de turbocompressor niet ingebouwd

om er een scheurijzer van te maken, maar om het comfort te verbeteren, uiteraard de prestaties te

verhogen, de uitlaatgassen milieuvriendelijker te maken en het verbruik te miniseren.

Een test me! de Renault 18 Turbo is zeker op zijn plaats, omdat het de eerste. ,,Turbo" is, die voor

een breder publiek financieel aantrekkelijk is. Renault Nederland heeft dan ook hoge verwachtingen.

Starten: Starten vormt geen enkel

punt. Bij koude start even de choke
uittrekken en na t-.et omdraaien van

de sleutel slaat de motor direkt aan.

Totdat de krachtbron op tempera-

tuur is, is het raadzaam de choke
uitgetrokken te houden.

Geluid: Prachtig stil is do R 18

Turbo. De motor is vrijwel niet te

horen.

Prestaties; De prestaties zijn prima.

Verbruik: Het verbruik heb je zelf

ook onder controle. Wie rustig aan

rijdt en veelvuldig de vijfde ver-

snelling gebruikt en dat kan, zal

ontdekken dat 1 op 12 haalbaar is.

Wegligging: De wegligging is

goed. De vering is redelijk stug,

maar persoonlijk mag hij van mij

nog iets stugger. Grote oneffen-

heden worden goed opgevangen,

kleinere worden wel licht doorge-

geven. De koersvastheid is vol-

doende positief. Oneffenheden heb-

ben geen invloed op de koers, zij-

wind wel iets. In de bochten ge-

draagt de wagen zich prima. Hij

blijft vrij lang neutraal. Bij erg

snelle bochten wil de neus van de
auto naar buiten uitbreken (onder-

stuurl.

RENAULT 5 Turbo

De Renault 14 rs een wagen
met veel talenten,

RENAULT 5 TL -

DE ZUINIGSTE AUTO

Een tien vooi

rijgedrag in de
stad biz. 8-11

DraarstraalSm.

18 diesel stationwagei
Bij de officiële introduktie van de

Renault 18 dieselversies in juli van

het vorige jaar werd reeds aange-

kondigd dat ook de zeer succes-

volle 18 Stationcar uitgerust zou

worden met de moderne, door

Renault zelf geconstrueerde licht-

metalen dieselmotor.

Tijdens de personenauto Rai zal dit

nieuwste Renault model als primeur

worden tentoongesteld en zal dan

tevens vanaf die daturn op de

Nederlandse markt verkrijgbaar

zijn. De prijs is vastgesteld op
/ 25.300,- incl. BTW.

Met de twee overige dieseluitvoe-

ringen en de eveneens onlangs op

de markt gebrachte Renault 18

Turbo is het totaal aan modellen

binnen de 18 reeks nu op 14 stuks

gekomen.

De beide Renault dieselmotoren, de

18 en de 20, streefden binnen

enkele maanden na hun introduktie

de overige concurrenten op de

Franse dieselmarkt voorbij en staan

momenteel op respectievelijk de

eerste en tweede plaats in deze

categorie.

Ook met de Renault 18 Stationcar

wist Renault de hoogste positie op
de Franse stationcarmarkt te be-

halen, In Nederland is dit model

eveneens succesvol. Niet minder

dan 1 op de 3 Renaults 18 die

worden verkocht is een stationcar-

uitvoering.

Een belangrijk deel van dit succes

komt op naam van de geslaagde

vormgeving die dit model van de
constructeurs meekreeg.

De Renault 18 Stationcar is een van

de weinige modellen in deze klasse

waarin funktionaliteit en doelmatig-

heid op een geslaagde manier is ge-

koppeld aan een fraai uiterlijk en

waarbij tevens voorgoed werd

Uiterlijk

De Renault 18 Turbo blijft ontegen-

zeggelijk een 18. Het basisconcept

is gelijk aan dat van de ,.gewone"

18. Om enigszins een sportief trekje

aan de Turbo te geven zijn voor en

achter spoilers gemonteerd. Ook de

bumpers zijn anders. In plaats van

chroom zijn ze nu van matzwarte

kunststof. Op de grille en de koffer-

deksel vinden we de aanduiding

Turbo terug. Onder de stootranden

op de flanken sierstrepen met daar-

in opgenomen het woord Turbo.

De één zal dat mooi vinden, de

ander niet. Persoonlijk ben ik er niet

kapot van. Bij de Renault 5 staat

het wel, maar de 18 is er eigenlijk

de auto niet naar om zo opgedoft

te worden.

Interieur

Dat de Turbo het topmodel van de

18 is, is ook duidelijk te merken aan

de uitvoering van het interieur. Dat

is niet alleen smaakvol, maar ook

rijkelijk bedeeld. De verzorging en

afwerking zien er prima uit.

Standaard zijn de stoelen en bank
bekleed met velours. Onze test-

wagen had echter rundlederen be-

kleding (meerprijs f 3000,-). De
semi-kuipstoeltjes hebben verstel-

bare hoofdsteunen en de rugleuning

is traploos verstelbaar.

Het dashboard is mooi kompakt en

goed afleesbaar. Alle nodige infor-

matie is er vanaf te lezen. Zo zijn

een toerenteller, oliedruk- en olie-

peilmeter, naast de altijd nood-

zakelijke snelheidsmeter/kilometer-

dagteller geplaatst. Op de midden-

console een klokje, een turb'odruk-

meter, verwarmings/ventilatie-

systeem, stereo radio/cassette-

recorder (niet standaardl en de be-

dieningsknoppen voor de elektrisch

bedienbare portierramen. De bui-

tenspiegel is van binnenuit verstel-

baar. De stuurkolom is in hoogte
verstelbaar.

Onderstel
Het onderstel is aangepast aan de
hogere prestaties. Vóór onafhanke-
lijke wielophanging met schroef-

veren, negatieve stuurstraal en

een stabilisatorstang met een

dikte van 19 mm.
Achter een meesturende acnteras

met schroefveren en een stabilisa-

torstang met een dikte van 25 mm.
Rondom hydraulische telescoop-

schokbrekers. Vóór geventileerde

schijfremmen en achter trommel-'

remmen. Master Vac-rembe-
krachtiger, remdrukbeqrenzer op

de achterwielen. Het remsvsteem

is diagonaal gescheiden. De be-

sturing is van het type tandheugel

en rondsel. Stuurbekrachtiging is

tegen meerprijs leverbaar. Om de
lichtmetalen velgen (niet standaard)

zitten 185/65 HR 14 Pirelli P6
banden (standaard 185/70 HR 13).

Motor
De motor in de R 18 Turbo is die

uit de voormalige R 16. Het is een

4-cilinder-in-lijn-krachtbron met een

inhoud van 1565 cm=. Boring xslag
77 X 84 mm. De compressiever-

houding bedraagt 8,6 : 1.

NGOEDEDEALERBIJDEPRIfSINBEGREPEN.

•.^^
Renault 4 TL
ledereen kent hem, want je ziel hem ovBtal. In de hele

wereld is hij welkom. En dat is ook geen wonder.
Omdat een Renault 4 weinig eisen stelt, betaalbaar is en
bijna geen benzine en onderhoud kost. Voor dat weinige
krijgt u veel terug, want je kunt er mee lezen en schrijven.

Een fenomeen: de keus van meer dan vijf miljoen auto-

bezitters.

GEGEVEN: een hartstochtelijke

automobilist, die met koel

overleg zijn keuze doet.

Gevraagd: een mooie sportieve

gezinsauto, technisch zeer bij

de tijd, met een karakter dat

verheven is boven de grauwe
massa.

Antwoord: de Renault Fuego.

De krachtige lijn, het gedurfde
ontwerp, suggereren een sterk

accent op de vormgeving. Dat is

juist, maar niet alleen- uit zuiver

esthetische overwegingen.

De fraaie stijl van de Renault

Fuego is evenzeer gegrondvest
op de nuchtere eisen van een
welbewust gekozen combinatie

van moderne autotechnieken.

AUTOBEDRIJF AUTOBEDRIJF

afgerekend met het bedrijfswagen-

imago wat tot dusver onverbreke-

lijk met deze categorie auto's ver-

bondenwas.

Met de 2068 cm' dieselmotor biedt

de Renault 18 TD Stationcar

economisch gezien tal van belang-

rijke voordelen. Zo is het brand-

stofverbruik bij 90 km/uur 1 op 17,2.

Daarbij is door de zeer moderne
constructie van de dieselmotor een
aantal specifieke dieselnadelen ko-

men te vervallen; hij is vrijwel even
geruisloos als een benzinemotor,

hij heeft een opvallend snelle vaart,

is nagenoeg trillingvrij en levert

prestaties die het niveau van de
benzinemotor praktisch evenaren.

Transmissie
enkelvoudige koppelingsplaat, dia-

fragmaveer, 4 versnellingen vooruit,

1 achteruit (Sversn.bak = optional)

snelheid in 4e (5e) versnelling bij

1000 tr/min: 32.58 km/uur (36,72
'

km/uur).

Wielophanging
voor: onafhankelijk met schroef-»

veren, negatieve stuurstraal, hy-

draulische teleskoopschokdempers,

stabilisatorstang 16 mm.
achter: starre achteras me! schroef-

veren, hydraulische teleskoopdem-

pers, stabilisatorstang 22 mm.

Remsysteem
schijven voor, trommels achter,

Master Vac, diagonaal gescheiden,

remdrukbegrenzer.

Wielen
Velgenmaat: 5 '^ 8 13

Bandenmaat: 165 SR 13

Gewicht
rijklaar:1083kg

laadvermogen: 495 kg

Prestaties

max. snelheid 147 km/uur (153

km/uur v. vijf versn.bak)

Acceleratie: 0-100 km/uur: 16,9 sec.

Brandstofverbruik
(volgens ECE-normen)

bij 90 km/uur: 1 op 17,2 (17,9)

(met 5 versn.bak tegen meerprijs)
,

bij 120 km/uur: 1 op 12,3 (13,3)

bij stadsgebrulk: 1 op 13,5 (13,5)

J. J. Willemsen en Zn. #iStokman Haarlem BV/iRIIMKO
Floraplein 25a + b, Haarlem-Zuid, telefoon 324920 (werkplaats en magazijn)
SHOWROOM: Mr. Lottelaan 8, tel. 322427 b.g.g. 324920.

Karel Doormanlaan 3-7, Haarlem-Noord, tel. 259181

Amerikawe'g 4, Haarlem-Schalkwijk, tel. 340850
Oranjestraat 2-12, Zandvoort, tel. 02507-2323/2424 (b.g.g. 3380)
Officieel Renault-deaier.

Nu bij ons tezienen te rijden:

mi

De Datsun Cherty '81. Nu ook
leverbaar met krachtiger, 1.4 liter

motor. Voor een fellere acceleratie

en een hogere top.

Of juist om rustiger te kunnen
rijden, voor een langere levensduur

De vlotte, sportieve lijn van de
Cherry is dit jaar nog eens verjongd

met vierkante koplampen, een
strakke grille, zwarte kunststof bum-
pers en grotere achterlichten.

In deze Datsun zit natuurlijk

weer alles wat maar funktioneel en
comfortabel is. Kom eens kijken.

Kom eens proeftijden.

Datsun Cherry reeds vanaf 12.795,-

Prijzen incl. BTW, af Lisse.

Gratema
Raadhuisstraat 15-21

Tel. 023-289846

Heemstede

Sub.dealer:

Autobedrijf J. Heining
Schulpweg 4-6

Tel. 023-242830

Aerdenhout

Afgebeeld

Datsun Cherry 1400 GL 4-bak v.a. 15.395,- »B« Reken op Datsun.

atsun Cherry'81:

r kracht onderde kap,jongervan lijn.
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Goed verzet Sp. OSS-volleybalsters
ZANDVOORT - De Sporting OSS vol-

leybaldames zyn er niet in geslaagd om
het nog ongeslagen Valkenberg een halt

toe te roepen. Ondanks goed verweer

van de Zandvoortsen ging koploper

Valkenberg met een 3-0 zege huis-

waarts. Setstanden: 9-15, 13-15, 9-15.

In alle sets wist Sporting OSS steeds

goed bij te blijven, doch in het slotge-

deelte viel het enigszins terug.

De eerste set was nog maar nauwelijks

begonnen of Sp.OSS keek tegen een'

0-3 achterstand aan. De Zandvoortse
dames herstelden zich echter snel en

met goed opgezette aanvallen werd de

achterstand teniet gedaan 3-3. De strijd

ging vrijwel gelijk op. Tot aan 7-7 liet

S.OSS leuk spel zien. Fraaie rally's

werden besloten met goede smashes.

Een zich fel verzettend Sporting OSS
kon toch niet verhinderen dat Valken-

berg het initiatief naar zich toe trok.

Goede blokken en harde smashes de-

den Valkenberg tot 8-12 uitlopen.

Coach Akkerman trachtte mei een

time-out meer rust in het team te

brengen, doch tevergeefs. Valkenberg

stoomde door naar een 9-15 setwinst.

De tweede set gaf in de beginfase

wederom een gelijkopgaande strijd te

zien. De gasten namen steeds de lei-

ding, maar Sp.OSS kwam toch weer op
gelijke hoogte. Tot aan 8-8 gaf Sporting

OSS uitstekend partij. Nadat Valken-

berg de opslag had veroverd, voerde

het de stand snel op tot 8-11. Zij leken

daarbij op een gemakkelijke tweede
setwinst af te gaan. Sp.OSS herstelde

zich echter wonderbaarlijk en met eni-

ge verrassende, aanvallende akties na-

men zij zelfs de leiding over 12-11. De
klasse en routine van Valkenberg
kwam toen echter naar voren. In een

spannende eindfase moest Sporting

OSS met 13-15 het onderspit delven.

Bijna waren de Zandvoortse dames
erin geslaagd om Valkenberg een eer-

ste setnederlaag in deze competitie toe

te brengen.

Een aanval van de Zandvoorters wordt hier afgeslagen.
Foto: Rob Langereis.

Nu Sporting OSS aan een setwinst
geroken had, startte het de derde set

flitsend. Direct werd de leiding geno-
men. Een goed blok zorgde er voor dat
Valkenberg vooralsnog geen gevaar
kon stichten. Bij een 4-0 voorsprong
voor Sp,OSS stokte het echter. Valken-
berg kwam snel op 5-5. De strijd ging
vrijwel gelijk op, een wat beter Valken-
berg maar een onverzettelijk Sp.OSS.
Tot aan 7-7 was er niets aan de hand,
maar toen brak het ritme en de gasten

liepen snel uit tot 7-12. Sporting OSS
vluchtte in een time-out om aan een
dreigende nederlaag te ontkomen.
De Zandvoortse gaf zich nog niet

gewonnen en sprokkelde nog wel een
puntje bijeen, maar zij konden niet

verhinderen dat Valkenberg met 9-15

de setwinst greep. Valkenberg behaal-
de daardoor een 3-0 overwinning op
Sporting OSS in een aantrekkelijke

wedstrijd die het aanzien volkomen
waard was.

Zandvoort 75 na zege

steviger aan leiding
ZANDVOORT - Zandvoorl'7S moest
aantreden zonder Rien v.d. Vaart en

doelman Joop Koops. Men kon in deze

wedstrijd net zo sterk optreden als in de

oefenwedstrijden tegen V.V.A. en Lis-

ser Boys oorzaak wellicht dat Bloemen-
daal niet erg kon imponeren.

In het eerste half uur zagen we aan
beide kanten geen doelrijpe kansen.

Echt gevaar kwam pas kort voor rust.

Eerst voor Bloemendaal, uit een vrije

trap ontstond een situatie waarbij

Zandvoort'75 goed weg kwam.
In de laatste minuut voor rust wist

Zandvoort '75 toch nog een voorsprong

te nemen. Karel v.d. Reyden speelde

de bal prima naar Gerard Nijkamp en

deze gaf de Whites doelman geen
enkele kans 1-0. De scoringskansen

kwamen pas in de tweede helft althans

wat Zandvoort'75 betreft. Achtereen-

volgens goede acties en inzetten van

Nijkamp, v.d. Reyden, Zaadnoordijk
en nogmaals Nijkamp en toen waren
pas 5 minuten voorbij. Even leek het of

Zandvoort'75 weer terug ging vallen

maar ook Bloemendaal speelde hele-

maal het spelletje van voor de rust en

slechts eenmaal moest invaller doelman
Wim Gude goed in actie komen.
Peter Braamzeel schoot de bal tegen de

paal en zag even hierna zijn doelpunt

afgekeurd. Uit een vrije trap van aan-

voerder Joop Paap kanalde'Wim van

Straten het leer hard in handen van de

doelman. Zandvoort '75 mocht een
vijftal corners nemen die zeker niet

(Advertenties)

ongevaarlijk bleken. Ronald Zaad-
noordijk schoot de bal hard in maar de
Bloemendaalse doelman kon languit

gaande redding brengen. Dezelfde
Zandvoort'75 speler scoorde hoewel in

buitenspelpositie 2-0.

Ten slotte kwam er een open doekje
voor Wim van Straten die een prima
solo even subliem wist af te ronden 3-0.

Voor het begin van de wedstrijd wer-
den spelers Raymond Keuning en Luit

Veenstra vanwege hun 100ste wedstrijd

door voorzitter Koops en de aanvoer-
der van Bloemendaal in de bloemetjes

gezet. Door het gelijke spel van de
concurrenten is Zandvoort'75 deze za-

/ \
VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
TUSSEN 10.00 EN 17.00 UUR:

EEN HEELUUR

BOWLEN
tlOr per

baan
(voor 6 personen)

GROEPEN
(vanaf 10 personen)

HAUfE
PRIJS!

schoenenhuur f. 1.- per persoon

BOWUNG

MSLONG
HILLEGOM
Ingang Parklaan

'^TELEFOON; (02520) 1 62 14 y^

Bridgenieuws

ZANDVOORT - De Technische Com-
missie van de Zandvoortse Bridge Club
(ZBC) heeft, met instemming van het

bestuur, een gewijzigd competitiesche-

ma opgesteld. Deze wijzigingen heb-
ben tot gevolg dat na de 4e, 5e en 6e
wedstrijd in de thans lopende 4e com-
petitie, (waarin hoofdzakelijk promo-
tieplaatsen beschikbaar zijn) verschui-

vingen zullen plaatsvinden van nogal

ingrijpende aard. Na 6 wedstrijden

namelijk'zullen er in plaats van 4 lijnen

nog maar 3 lijnen zijn uitgezet voor 37
bridgeparen. De lijnen A en E zullen

dan 12 paren groot zijn, de C-lijn 13

paren. De D-lijn komt hiermede te

vervallen.

Wat het percentagekampioenschap be-

treft waarvan na elke competitie een
tussenstand wordt opgemaakt kan vast-

gesteld worden dat daarin nogal wat
verschuivingen hebben plaatsgevon-

den. De eerste 5 paren zijn de volgen-

de: ds. Dear-Hagen aan kop met
910.99%; 2. fam. Peeman met
909.47%; 3. fam. Heidoorn met
890.32%; 4. mv. Van Ackooy-hr.Ipen-

burg met 885.83% en 5. fam.Spiers met
885.10%.
De uitslagen van de Ie wedstrijd (4e

competitie) laten zien dat de vorige

week gedegradeerde paren onmiddel-
lijk het initiatief hebben genomen.
Fam. Smink eindigde als eerste in de
B-lijn met 60.71%. In de C-lijn namen
de beide gedegradeerde paren even-
eens revanche. Zowel de heren Klomp-
Loos als de dames Kerkman-Kiewiet
eindigden in deze volgorde als no.1 en
2 met resp. 58.33% en 55.95%. Het
naar de D-lijn gedegradeerde paar, de
dames Stor-Vallo, liet er geen twijfel

over bestaan dat ze in deze onderste
lijn niet thuis hoorde. Zij werden
royaal no.1 met 60.58%. Bij de gepro-
moveerden was het eigenlijk alleen het

paar Keur-Schutte, dat zich onmiddel-
lijk manifesteerde als goede B-lijner;

de dames legden namelijk beslag op de
2e plaats met 53.57%. De overige

gepromoveerden uit de D- naar de
C-lijn, mv. Van Ackooy- hr. Ipenburg
en de fam. Hoogendijk deden het

redelijk goed, want zij bereikten res-

pectievelijk een gedeelde 4e /Se plaats

met 52.98% en een 6c plaats met
50.60%. Tenslotte nog enkele goede
resultaten van nog niet genoemde pa-

ren: A-lijn 1. fam. Spiers 61.90%; 2.

fam. Jurriaans 57.74%; D-lijn: 2. fam.

Baan 55.77%.

terdag weer iets uitgelopen.

Woensdagavond speelde Zandvoort'75
tegen de K.N.V.B. 2e klasser Lisser

Boys en het wist tot een verdiend

gelijkspel te komen. Een op volle

sterkte opererende Lisser Boys onder-

vond al direct dat Zandvoort'75 mo-
menteel over een goed team beschikt

en moest Peter Braamzeel al in de
eerste minuut aan zijn shirtje vasthou-

den die op weg was naar de eerste

treffer. Die eer werd echter overgela-

ten aan Gerard Nijkamp die op sublie-

me wijze zijn oude club op een 1-0

achterstand zette.

Even later leek het er op dat de boys
zouden gaan overheersen maar ook de
Zandvoort'75 achterhoede had zij

avond. Zaadnoordijk, Karel v.d. Rey-
den, na een solo van Rien v.d. Vaart,

kwamen heel dicht bij treffers. Zand-
voort'75 had geluk toen bij een scrim-

mage voor het doel van Joop Koops de
bal persé niet in het doel wilde gaan.

Na rust, veel corners aan beide kanten,

waarbij de Boys er twee op een te

simpele manier wisten te benutten.

De eerste door Rob Suurmond, die

kort hierop wegens aanmerkingen op
de leiding kon inrukken en nr. 2 van
Bert Barten. In de slotfase ging Zand-
voort'75 nogmaals fel en goed in de
aanval. Keuning zette van verre Peter

Braamzeel aan het werk en deze zag
v.d. Reyden vrij staan en het was 2-2.

Bij aanrijding

gewond
ZANDVOORT - Dinsdagmorgen 20
januari vond omstreeks half zeven een
aanrijding plaats tussen een personen-
auto en een 50-jarige fietser. Dit ge-

beurde op het kruispunt Hogeweg/-
Brederodestraat. De fietser werd met
een gebroken heup overgebracht naar

een ziekenhuis in Haarlem.

Uitslagen badminton-

vereniging Lotus

ZANDVOORT - De uitslagen van
badmintonvereniging Lotus zijn als

volgt:

Kennemeriand I - Lotus 1,5-3; U.S. 1 -

Lotus 2, 4-4; v. Zijderveld 7 - Lotus 3.

6-2; Blaricum 1 - Lotus 5. 0-8; VI.

Shuttle 4 - Lotus 6, 2-6; VI. Shuttle 3 -

Lotus 8, 6-2; Duinwijck 11 - Lotus 10,

4-4; VI. Shuttle BI - Lotus BI, a-5: v.

Zijderveld Cl - Lotus Cl, 8-0.

Programma laatste kompetitie week-
end:

31 januari om 14.00 uur in de Van
Pagée-hal:

Lotus Al - U.V.O. Al; Lotus BI -

Haariem BI; Lotus Cl - Mart. A'veen
Cl.
1 februari om 10.00 uur:

Lotus 7 - Shell 2; Lotus 8 - Haariem 9;

Lotus 9 - NAB, Spirit 5; Lotus 10 -

Kennemeriand 8; Lotus 11 - Spaarne-
stad 1; Lotus A2 - Hilversum A2.
1 februari om 23.30 uur:

Lotus 1 - Duinwijck 6; Lotus 2 -

A.S.V.V. 1; Lotus 3 - U.V.O. 4; Lotus

4 - A.A.C. 1; Lotus 5 - Keizer Otto 1;

Lotus 6 - Velsen 7.

(Adverlemiexl

GARAGE
STRIJDER
Burg. V. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-14565.

Sportprqgrarnma

VOETBAL
Zondag: DIO - Zandvoortmeeuwen
14.30 uur te Haariem.
SVIJ - TZB 14.30 uur te IJmuiden

HANDBAL
Zondag: De Blinkert dames - ZVM
13.00 uur, De Blinkert heren - ZVM
14.00 uur.

VOLLEYBAL
Maandag: Delta Lloyd 3- Sporting 0?,S

dames 20.15 uur Bankrashal.

ZAALVOETBAL
Donderdag: aurora '75 - Rinko 20.35

uur, Beijneshal te Haarlem. SC Hong
Kong Z Brandweer 20.45 uur, Sporthal

Hillegom.

maandag: Rinko - Wilma Floet 19.45

uur, Sporthal Hillegom. TZB - Kalm-
hout 20.45 uur, Sporthal Nieuw Ven-
nep.

Woensdag: Zomerzorg - Medina Car-

pets 19.00 uur. Sporthal Hillegom.

ZVilfl

handballers
ZANDVOORT - Doordat ZVM-heren
handbal een verdiende 12-9 overwin-

ning behaalde op SRC en de nederlaag
van koploper IJmond zijn de Zandvoor-
ters lot op drie punten genaderd. Met
de wedstrijd tegen Umond nog voor de
boeg zijn er nog volop kansen voor

ZVM op een goed competitie slot. De
dames waren minder op dreef en leden

een 9-14 nederlaag, eveneens tegen

SRC,
Het begin van de wedstrijd veriiep niet
zo vlot voor de heren. SRC kwam vrij

snel op een 0-4 voorsprong. De Zand-
voorters trachtten een ommekeer te

bewerkstelligen, hetgeen in eerste in-

stantie niet lukte. Teveel kansen wer-
den onbenut gelaten, waardoor SRC
gemakkelijk stand kon houden 2-6.

ZVM kwam echter steeds beter in het
spel, speelde wat fantieker en nog voor
de rust was de achterstand terugge-
bracht tot 5-6.

Na de rust speelde ZVM veel beter dan
SRC. De ballen werden beter aange-
speeld en verdedigend zat het prima in

elkaar. Goed en snel aanvalsspel lever-
de vele doelkansen op waarvan ZVM
dan ook profiteerde. Toch werden er te

veel kansen gemist, maar de 12-9 over-
winning was dik verdiend.
Doelpunten van: Ernst Pehie 4, Lau-
rens v.d. Bos 3, Djurre Boukes 2, Joop
Boukes 2, Dirk Berkhout 1.

Dames
De dames kwamen niet zo goed voor
de dag. Verdedigend stak het niet zo
goed in elkaar, terwijl maar liefst zes

strafworpen werden gemist, zodat de
oorzaak van de nederlaag verklaard is.

Bij rust was de achterstand (6-8) nog
overbrugbaar.
In de tweede helft probeerde de dames
wel aan een nederlaag te ontsnappen
maar in deze fase zat het niet altijd

even mee. SRC bouwde verder aan een
9-14 overwinning.

Z'meeuwen zakt af

na nederlaag
WORMERVEER - Door een verrassen-

de I-O nederlaag (egen WSV'30 is Zand-
voortmeeuwen (eruggezakt naar de
vierde plaats. De achterstand op koplo-

per Beverwijk, die tegen Tybb niet

verder kwam dan 1-1, is nu (wee
punten.

Op een bijzonder slecht veld was het

moeilijk om goede combinaties op te

bouwen. Beide teams streden met veel

inzet voor de overwinning, waarbij
WSV'30 soms te fors optrad. De
scheidsrechter hield de wedstrijd wel in

de hand maar trad toch te lankmoedig
op. Zowel WSV'30 als Zandvoort-
meeuwen waren vaak voor de doelen te

vinden, maar de kleine kansjes konden
niet in een doelpunt worden omgezet.
Vlak voor de rust kreeg Zandvoort-
meeuwen een fraaie mogelijkheid om
de score te openen. Frans Makau brak
door en stormde vrij op de Wormer-
veerse doelman af. In de afwerking
faalde hij echter.

Na de pauze was het over het algemeen
Zandvoortmeeuwen dat het meest in

de aanval was. Ten koste van vele vrije

trappen konden de Meeuwen-aanval-
lers tot staan gebracht worden. Bij een
van deze vrije .

trappen hadden de

Zandvoorters geen geluk, daar de doel-

lat een treffer in de weg stond.

Er leek voor de badgasten op zijn minst

een gelijkspel in het verschiet te liggen.

Steeds in de aanval en verdedigend
geen enkele moeite met de Wormer-
aanvalliirs. Na een halfuur spelen werd
de geblesseerde Kees Bruin vervangen
door Wim Buchel. Nauwelijks was
Bruin het veld uit of WSV'30 sloeg toe.

Aanvaller De Vries ontving de bal in

buitenspelpositie en ging alleen op
doelman Ed Steffers af. Deze omspeel-
de hij en knalde WSV'30 naar een 1-0

voorsprong.

In de slotfase probeerde Zandvoort-
meeuwen alsnog een gelijkspel uit het

vuur te slepen. Alles op de aanval, veel

schoten op het doel, doch altijd weer
de uitstekende doelman van WSV'30,
De Leeuw, die met uitstekende reddin-

gen Zandvoortmeeuwen van de toch

wel verdiende gelijkmaker afhield.

Het was voor Zandvoortmeeuwen de
vijfde nederlaag in een uitwedstrijd.

Slechts eenmaal wisten de Meeuwen in

den vreemde te zegevieren. In de
komende twee uitwedstrijden moeten
de Zandvoorters hierin verandering
brengen, aangezien bij nieuwe nederla-

gen zij vrijwel kansloos worden voor de
titel.

Ruilbeurs

HAARLEM - De afdeling Kennemer-
iand van de Verzamelaar houdt op

zondag 1 februari een ruilbeurs voor

postzegels, munten, lucifermerken,

schelpen, eerste dag-enveloppen, e.d.

in het Schalkererf, Bernadottelaan 201

in Haarlem-Schalkwijk.

De toegangsprijs voor niet-leden be-

draagt ƒ 1,25, voor kinderen 25 cent en

leden hebben gratis toegang.

Voor inlichtingen kan men bellen tel.

023-337988.

Tafeltennis
ZANDVOORT- Maar liefst 278 teams
zijn de afgelopen week in de regio

Kennemeriand met bat en bal weer
actief geworden in de kompetitie. In de
„Heren Landelijk" wonnen alle Ken-
nemerland-teams hun partijen en haal-

den daarmede de volle winst binnen.
Onkyo 1 en 2 versloegen resp. Raath
en USZ met 7-3 en 9-1. TYBB 1 en
Nieuw Vennep 1 lieten MIZU 3 en
Quick 3 met duidelijke verliescijfers

9-1 en 7-3 naar huis gaan. Bij de Jeugd
Landelijk wist Nieuw Vennep 1 net de
winst binnen te halen tegen Twenty-up
6-4; moesten GTTC 1 en Castricum 1

elkaar bevechten, de winst ging naar
Castricum en leden GTTC 2 en HBC 1

een nederiaag tegen resp. Tatic 4-6 en
Olympia 3-7.

Bij de meisjes Landelijk B haalde
Nieuw Vennep een overwinning op
ZTTC 1 6-4, maar moest HTC 1 een
verliespartij van 2-8 incasseren. De
meisjes ..Regio" konden twee winst-

partijen en één gelijkspel afsluiten. Al
met al een goede start van de kompeti-
tie waarbij het spreekwoord de eerste

klap is een daalder waard, zeker van
toepassing is.

Uitslagen Heren L: Onkyo 1 - Raath 1

7-3; Onkyo 2 - USZ 1 9-1: TYBB 1 -

MIZU 1 9-1; N.Vennep 1 - Quick 3 7-3;

Jeugd L A: Twenty-Up - N.Vennep 1

4-6; C: GTTC 1 - Castricum 1 4-6; Tatic
1 - GTTC 2 6-4; Olympia 1 - HBC 1

7-3; Meisjes L B.: N.Vennep 1 - ZTTC
1 6-4; HTC 1 - VDO 1 2-8; Meisjes
Regio.: Castricum 1 - Treffers 4 5-5;

Het Noothweer 2 - GTTC 1 4-6: Te
Zaanen 1 - ZTTC 2 7-3.

Kompetitie Kennemeriand: winnaars
Ie wedstrijd: Heren Ie kl. Rapidity 2,

HBC 1, Heren 2A: Heemskerk 1: 2B:
VTC 1, Onkyo 5; 3A: Meertreffers 1,

Doko 3; 3B prowano 2; 3c: Hemskeri;
3: 3D: Unicum 1. HBC 3. Heemskerk
2; 4A: Rapidity 5, Te Zaanen 4; 4B:
Meertreffers 3; 4C: Joheze 1, Spinne-
web 2; 4D: Schouwtje 1, Heemskerk 4;

4E: Meertreffers 2, Heemskerk 5; 4F:

TCDVS 1. Te Zaanen 5; 4G: GTTC 3.

FUSIA 4; 4H: GTTC 4, HBC 5.

N.Vennep 5; Unicum 3. Onkyo 9; 5E:
Castricum 8, N.Vennep 11; VTC 5; 5F:
Tornado 4, HBC 7; 5G: Tornado 2,

VTC 9: 5H: TYBB 5; 5K: Heemstede
2, Meertreffers 4; 5L: TCDVS 3, Spin-
nev/eb 4; 5M; Tornado 3, Uitgeest 2;

5N: Castricum 7, TYBB 4: 50: VTC 6,

Meertreffers 5; 5P; Unicum 2; 5R:
Unicum 4, Te Zaanen 7.

TZB verrassend

langs Vogelen
ZANDVOORT - TZB zorgde voor een
enorme verrassing door koploper Voge-
lenzang in eigen huis een royale 4-0

nederlaag toe te brengen. De zege was
zeer verdiend en zeker niet geflatteerd.

Door deze overwinning wist TZB zich in

de onderste regionen wat omhoog te

werken.

Daar het de laatste weken minder goed
draaide bij de Zandvoorters, waren er

enige omzettingen in de achterhoede.
Deze veranderingen pakten zondag-
middag bijzonder goed uit tegen het

sterke Vogelenzang. Voordat TZB wal
ingespeeld was, was het doelman Bram
Puls, die enige uitstekende reddingen
moest verrichten. Vogelenzang was wel
meer in de aanval, maar de snelle

counters van TZB waren niet onge-
vaarlijk. Na tien minuten was het dan
ook raak. Een goed uitgevoerde uitval

bracht Ab Bol in scoringspositie en
deze faalde niet, 0-1.

Zowel Vogelenzang als TZB schiepen
zich hierna diverse kansen, doch het

was TZB dat de beste mogelijkheid
kreeg om de score te verhogen. Alex
Heesemans werd prima gelanceerd
door Leen Bol en kon slechts van score

worden afgehouden door middel van
een zware overtreding. De toegekende
strafschop werd jammer genoeg door
Leen Bol tegen de paal geknald. Toch
werd het even hierna 0-2. Ad Vastcn-
houw bood Ron Zwemmer de kans om
vernietigend uil te halen, wat hij ook
deed.

Na de rust verdedigde TZB vakkundig
de voorsprong. Welhad keeper Bram
Puls enige malen assistentie nodig van
een verdediger, die de bal van de
doellijn haalde. Na twinitg minuten in

de tweede helft brak Alex Heesemans
wederom door de Vogelenzangse de-
fensie en opnieuw werd hij gevloerd.

De toegekende strafschop werd door
Heesemans zelf genomen en dat bete-

kende 0-3.

Vogelenzang geloofde het wel en TZB
kreeg steeds meer kansen op een grote-

re overwinning. In de 80e minuut werc
het ten slotte 0-4. Op aangeven vat

René Castien knalde Ron Zwemmci
raak.

Dames
De dames van TZB zorgden eeneen>
voor een overwinning. DSC'74 3 werd
met 0-6 aan de kam geschoven. In eer
van TZB-zijde goed gespeelde wed-
strijd was de stand bij de rust reeds 0-3.

door doelpunten van Ediih Pools, en
tweemaal Nikic Valkeslcijn.
Na de rust opnieuw een veel sterker
TZB dat van de vele kansen driemaai
wist te scoren. Dorclhca Vork, Valkes-
lcijn en Edith Pools voerden de siancl

op naar 0-6 overwinning, welke veel
groter had kunnen zijn.

HILLEGOM - HeJ zit Nihot duidelijk

niet mee in de hoofdklasse zaalvoetbal.

Ook nu werd een nipte nederlaag gel-

den. Figcc bleef Nihot met 3-4 de baas.

Voor de kijkers was hel een aantrekke-

lijke partij. Beide teams zochten de

aanval waardoor spannende situaties

voor de doelen ontstonden. In de

eerste helft had Figee de betere kan-

sen. Toch was het Nihot dat door
Gerard Nijkamp de leiding nam 1-0.

Nog voor de rust slaagden de gasten er

in om de achterstand weg ic werken,
1-2. na óc rust bouwde Figee de voor-

sprong uit tol 3-4, door twee doelpun-

ten van Rob Gansner. Verder kwamen
de badgasten niet. Een goede Figee-

doelman en het ontbreken van enig

geluk bij de afwerking hield Nihot van

de gelijkmaker af.

Standen voétbalcliibs

DERDE KLASSE KNVB

Beverwijk 12-15

Velsen 12-15

HBC 12-14

VSV 12-13

Zandvoortmeeuwen 12-13

Kennemers 12-13

DEM 12-13

Halfweg 12-12

WSV'30 12-11

KIC 12- 9

DIO 12- 9

TYBB 12- 7

Tweede Klasse HVB

SVIJ 12-16

Vogelenzang 13-16

Renova 11-15

Spaarnevolgels 10-13

CBS
Spaarnestad

Schalkwijk

1.Heemskerk
TZB
DSC'74
EHS

Zaterdag eerste klasse HVB

Zandvoort '75

Kinheim
Halfweg
KIC
DSC '74

Bloemendaal
RCH
SVB
SVIJ
Terrasvogels

Velsen

12-13

11-11

12-11

12- 9

11- 8

10- 7

10- 5

12-H
12-lf

ll-l-:

ii-i:

ii-i:

ii-i:

12-1]

H-K
10- '.

10- t

11-

:

Evert Bakker en Menno van Gemert de nieuwe gasheren van De
Kousepael (foto Rob Langereis).

Nieuwe gastheren in

'De Komepaei'
ZANDVOORT - Sinds vrijdag lt> januari, toen de Kousepael officieel werd

heropend, zijn Menno van Gemert en Evert Bakker de nieuwe gastheren van dit

vanouds bekende etablissement in de Haltestraat van Zandvoort.

„Wij willen wal meer sfeer terugbrengen in de zaak, en één van de aktiviteiten

die wij dan ook gepland hebben is, drie avonden per week meer amusement in

de vorm van bijvoorbeeld ,.livc" muziek", aldus Menno van Gemert, die

wijzend op de open haard zegt: ,, Kleine veranderingen, de open haard aan op

kille dagen, gewoon er een café van maken waar iedereen zich thtds voelt, jong

en oud".

Ook door speciale avonden, bijvoorbeeld een mosselavond, of onbeperkt vli-

eten, wil men er voor zorgen dat meer mensen De Kousepael ook van binnen

leren kennen. Ook zal hel lerrtis meer aangepast worden aan het interieur van

de zaak.

Bovendien zijn er conlacten gelegd met een aantal zeer bekende artiesten, als

alles meezit zal Udo Jürgcns deze zomer een gastoptreden in de zaak verzorgen,

terwijl momenteel besprekingen mei Charles Aznavour worden gevoerd. Het

optreden van André Hazes binnen enkele weken kan men in ieder geval

tegemoet zien.

De openingstijden zijn door de gastheren niet veranderd, namelijk dagelijks van

8.00-03.00 itur.
,
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29januariopening
Pannekoeken Restaurant Carrousel

^
Pannekoeken- '-'ivüir^SÏK restaurant

Carrousel in het Brug^>=^^% restaurant boven

de A-4 IS vanaf 29 januari officieel open voor

iedereen die wil smullen van Hollandse panne-

koeken, Amerikaanse pancakes, Franse crêpesen

Belgische wafels. Dat moet gevierd wórden.

En dat doen we met de twee clowns Enrico

en Leala. die al onze kleine gasten op vrijdag

tussen 16.30 en 20.00 uur èn op zaterdag tussen

14.30 en 18.00 uur persoonlijk vrolijk komen
"schminken". «

Resultaat: een feestelijke ^^
dag met heerlijke pannekoeken.,

Kom dus ook naar

De Brug: "eet een panne- "-^l^^MJèaidÊ^^s^

koek en wordt een clown!"

BrugrestaurantoverdeA-4,

zevennieuwerestaurantsboven Nederlands peil.

Medewerker im/v)

afd. inspectie

WoOPWABi I

Wöodward Governor CorDpany
een internationaal bedrijf

met vestigingen in

Amerika, Engeland, Japan,

Australië, Brazilië en

Nederland

Wöodward is de oudste en grootste

fabrikant ter wereld van hydraulische

en electronische regelapparatuur

voor dieselmotoren, turbine-instal-

laties en waterkrachtcentrales.

Voor onze vestiging te Hoofddorp
zoeken wij een
MEDEWERKER (m/v) IN ONZE
INSPEKTIE-AFDELING
\/oor het controleren van fi/n-

mechanische onderdelen.

Ervanng strekt tot aanbeveling maar

IS niet noodzaketi)k.

De werkzaamheden omvatten een

volledige dagtaak van 8 uur. Naast

een goed salaris bieden wij u goede
secundaire arbeidsvoorwaarden

in een prettige werkomgeving.

Wij hebben geen leeftijdsgrens aan

deze functie gesteld.

Sollicitaties, schriftelijk of mondeling

gelieve u te richten aan de afdeling

Personeelszaken van Wöodward
Governor Nederland bv.

Hoofdweg 601, 2131 BA Hoofddorp

tel. 02503-13241

voor verkoop
en service
naari

Oranjestraat 2-12> ZandvoortTel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renauft

autobedrijven

W^ rinko

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOU B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL. 244609

Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten
TEAK DEURPLATEW

Wandplaten, triplex, bodfd. spa.jnplJ'i'. '''

werk en lijsten Wandkuiklocjols. fine«;f.

vouwrekjfis elementssysieein pldnkiltatjcc,

traphekjes Alle soorten li|ineii. klem i|/(;r

waren Vert Louvrerieuren udt'l(inüt;r,

binnendeuten, saloondetiren, yere«.'<lschdp

Kortom /oveel mogelijk voor de DOE HET
ZELVER B

a
Zaterdag s geopend tot Buur b Madridog s ^

gesloten s Middags van 12 30 1 30 uur gesloten EIBtiaaBBaiBBS'

Prachtige, grote, originele,

antieke grenen boeken-

kast.

Kengen Antiek

Rijksstraatweg 75

Sassenheim.

Oo. koopavond.

De Anna s
hoeve
Antiek

Grote kollektie eiken

en grenen kasten en

nog vele andere

meubelen.
Geopend vrijdag en

zaterdag.

Aalsmeerderweg 755,

Rijsenhout.

Tel. 02977-25167.

êtt

HANDWERK
eiken tafels
Wi| maken ze voor u

Zie ome
nieuwe coltectie

Schaghelstraat27
Haarlem

telefoon 023-327019

Officiële

Volvo-dealer

H. P. Kooijman
bv

/andvoort
Brederodestiaat 8
Tel 02507 1 32 42

Ook VCK)'' ÜlVCrbt'

luprken innnl liiilo s

IMu koopjes in de
opruiming bij:

ANEGANG27
HAARLEM
TEL. 023 -32 48 61

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT
'tr

If
Zeestraat 41. Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem

Te!. 023-322609

is bijna "iO jaar gevestigd.

Daarom hebben wij voor u vanaf heden een

!van maandag t!m vrijdag}

speciaal wintermenu
- goulash-soep —

stokbrood
— gemixte griilptaat -

3 soorten vlees (mageri

met verse salade, saus en aardappelpuree
- palacinka —

warm flensje met koude roomvuHing

f 14,50
Dit menu hebben wii alleen in Zandvoort

Orn de koude wintermaanden «vat aangenamer te maken
Wi| zijn de gehele week geopend

Voor rDserveren

Tolefoon 02S07-15110 na 15 00 uut

Op de afdeling MINI-Advertenties w/ordt de
exploitatie verzorgd voor de gerubriceerde ad-

vertenties in:

Het Parool - Trouw - de Volkskrant

De afdeling bestaat uit een verkoop-groep en
een aanname-groep.
Voor de verkoop-groep, bestaande uit over-

wegend jonge medevi'erkers zoeken wij op
korte termijn een;

part-time

telefonisch

verkoper/ster
(24 uur per week)

Werktijden in overleg te legelen.

Zijn/ haar takenpakket bestaat voornamelijk uit

het telefonisch verkopen van advertentie-

ruimte ten behoeve van een bepaalde rubriek

en de bijbehorende administratieve handelingen,

Oe juiste k3ndidata)t(e) beschikt over:
- een opleiding op middelbaar schoolniveau

(MEAO, Atheneum, HAVO, MDS e.d.)

- goede beheersing van de Nederlandse taal.

- ervaring in de verkoop (minimaal 1 jaar).

- prettige telefoonstem

.

- leeftijd vanaf 23 jaar.

Wij bieden o. m.:

- een goed (vast) salaris.

- 24 vakantiedagen (bij full-time).

- reiskostenvergoeding voor forensen.
- goede studiefaciliteiten.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten

tot de heer W. van der Blom, telefoon 020-

5622770.

Uw sollicitatie kunt u richten aan mevr. L.

van Tellingen, personeelsafdeling, Wi-
bautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, onder

vermelding van LvT/098.

Gebr. Sweers. Hoveniers

bedrijf, boomrooibedrijf.

Hoofddorp
Voor particu/iereri en be-

dn/ven.

Tal. 023-284894. b.g.g.

282043 of 338606.

Gevraagd voor onmiddellijke
indiensttreding:

lEElEKTROMONTEURSVEV
of gelijkwaardige opleiding.

Zelfstandig en leidinggevend kunnen werken.
Ervaring gewenst in utiliteitsbouw.

Degene met de juiste instelling wordt
een aantrekkelijke positie geboden met goede

sociale voorzieningen.

Tevens gevraagd:

lEELEKTROn/IOfyTEÜR
Wij bieden interessante mogelijkheden met een

gevarieerd werkpakket!

Plaatsingsmogelijkheid zowel te Hoofddorp
aiswei op onze afdeling Luchthaven Schiphol.

Sollicitaties na telefonischj afspraak, met
onze heer Reisenga.

*„vfer,<Nfeu\yryennep

Rosenboom Reklame BV is

gespecialiseerd in het mal<en van ai

uw auto-reklame.
Ook het ontwerpen - zeefdruk - buiten-

,
reklame en wegwijzering is onze specialiteit.

ros€nboom r€klam€ bv.
Oostein(derweg 275a, Aalsmeer, tel. 25637

Voor al uw auto's groot en klein moet
u hij Rosenboom reklame zijn.

Ook! het adres voor auto-schade -

: puiten en expertise.»

Kom vrijblijvend eens langs voor

taxaties.

LAMPEKAPPEN
X

• Uit eigen atelier

• Stijlvol klassiek en strak modern
• Streep, bloem en effen stof
• Grote collectie lampvoeten
• Ook opnieuw bekleden

Neem uw lampvoet mee en kies uw kap
bij de lampekapper

VOLMER
Amsterdamseweg 454, Amstelveen, telefoon 431198

Geopend di l rmo vaihif W OOuur en dondord.iq.ivorul

y.{:it

. ' '''i'-'ie
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WtGENS ENORM SIICCES GllAN WE

MR MEHOriNTROIUIKflE PRUS

WN OrVOORTRÖfElU^

AUSTRAllSCHt RODE WIJN

BIN 201
Vintage 1978, bestaat uit een
mengeling van de helft Shiraz

en de helft Cabemet Sauvignon.

Een elegante rode wijn met
een aparte zachte smaak.

.V '
.
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LITER 42v0&-

BLACK LABEL
DRY FIIMOofCREAM

4-6^95-
i95

^?^UIT DUITSLAND: ï-

AIPENFEUER
KRUIDEN-LIKEUR

UIT PORTUGAL:

CLAUSTRA
VINHOVERDE

droge frisse wijn
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"MENSEN BELANGRIJKER DAN BLIK"

oningbouw vooruitlopend op

structuurplan wordt bekeken
ZANDVOORT - Dal er in de gemeente Zandvoort grote behoeft bestaat om aan de
slag te gaan, om woningen te bouwen, dat wilde de heer Machielsen, niet

ontkennen, maar om nu alvast maar overal op open plaatsen woningen te

realiseren, terwijl de structuurstudie nog ter discussie staat, dat gaat hem wel iets

te ver.

Desalniettemin wilde hij dit wel in het college gaan bespreken, maar zijn

persoonlijke mening hield hij staande, namelijk dat deze wijze van werken in de
structuurstudie kan aantasten.

te onderzoeken voor wo-
maar dat hij wel wilde

Dit was het resultaat van een bespre-

king in de commissievergadering alge-

mene zaken en ruimtelijke ordening.

Een bespreking die was toegezegd naar
aanleiding van een verzoek van het

raadslid Toonen in de raadsvergadering
van 27 januari jl.

Structuurstudie

De fractievoorzitter van de PvdA wen-
ste namelijk dat eens besproken werd,
hangende de structuurstudie, op welke
bouwlokaties die vallen buiten de ge-

luidzone van het circuit en binnen het

gebied waar ingevolge de ministeriële

aanwijzing, gebouwd mag worden. Een
en ander vooruitlopende op de vaststel-

ling van de structuurstudie.

Toonen had berekend dat op deze
strook grond, zeker zo'n 160-180 wo-
ningen gebouwd zouden kunnen wor-
den. De gemeente telt zo'n zeshonderd
woningzoekenden. waarvan circa

85/90 urgente gevallen. De urgente
gevallen zouden dan geholpen kunnen
worden, terwijl er dan ook weer voor
anderen woningen zullen zijn.

..Waarom zouden wij die bouwlokaties

nü alvast niet gebruiken, wij kunnen
zorgen dat de plannen hiervoor al

ontwikkeld zijn, zodat wij direct aan de
slag kunnen wanneer de goedkeuringen
binnen zijn", aldus Toonen, die geen
moeilijkheden zag bij de vaststelling

van het structuurplan, omdat hij aan-

neemt dat iedereen wel overtuigd zou

Steun gevraagd

voor opheffing

circuit
ZANDVOORT - Door het college van B
en W zijn verzoeken gericht aan Rijk en

Provincie een bijdrage te verstrekken

tot ophedïng van het circuit.

Dit bleek op de commissievergadering

ruimtelijke ordening^algemenc zaken

van dinsdagavond 3 februari.

Bovendien zal de ambtelijke commissie

circuit op 13 maart aanstaande bijeen-

komen, terwijl een gesprek met gede-

puteerde Van der Knoop daarna pas

kan plaatsvinden.

Van Erp toonde zich zeer ongerust

over het tempo waarin de besprekingen

verlopen. Hij herinnerde aan de motie

van november 1979 waarin wordt ge-

zegd dat het contract met de Cenav per

1 fanuari 1982 beëindigd dient ic wor-

den; als alles zo traag verloopt is dit

geen haalbare kaart.

Voorzitter Machielsen antwoordde
..Wij doen ons best, ook met betrek-

king tot een alternatieve exploitatie van

het circuitterrein, maar één en ander

vergt tijd, daar zult u begrip voor

moeten opbrengen".

Veiligheid

Huisarts Flieringa heeft zich m diezelf-

de commissievergadering bijzonder

druk gemaakt over de veiligheid van

het circuit. Hij sprak van rampen met
tweehonderd doden en gewonden etc.

Bij de ingekomen stukken op deze
vergadering was namelijk een nota van
de KNMW en Nederlandse Motor-
sportbond over veiligheidsmaatregelen

voor Wegraces in 1981. De voorgestel-

de maatregelen konden geen genade
vinden in de ogen van de huisarts, die

zich opwierp als deskundige en verwees
naar een door hem gemaakt rapport

met betrekking tot de veiligheid in

1961.

Kichard van As merkte op dat tussen

196J en 1981, wel de jaren 197^74
liggen. (In die jaren werd de racebaan
aan de Cenav verhuurd en maakte ook
huisarts Flieringa deel uit van de ge-

meenteraad van Zandvoort).

"'ïvVis'èónpocde buur W ver is

zijn van de noodzaak van woningbouw.

Lokaties

Als bouwlokaties waar nu alvast plan-

nen voor ontwikkeld kunnen worden,
noemde hij onder andere, het terrein

van de Juliana/ Agathaschool, Brede-
rodestraat 1, het terrein van de kleuter-

school „Klimop", bebouwing van par-

keerterrein Zuid, bij de watertoren en
de kop van het parkeerterrein tegen-

over de Sterflat.

,,Als ik kiezen moet. dan kies ik voor
mensen en niet voor auto's, dat par-

keerterrein hebben wij misschien hoog-
uit twee of drie maanden per jaar

nodig, woningen gaan voor blik", aldus

Toonen.
De socialist kreeg de steun van Richard
van As, die ook van mening was dat,

zonder de inspraak in de structuurstu-

die te verstoren, er toch wel ruimte was
om alvast enkele plannen te ontwikke-
len. Hij vond het voorbeeld van het

terrein bij de Watertoren slecht geko-
zen, omdat dit toch wel een centrale

plaats inneemt in de structuurstudie,

maar de bestemming van het vroegere
Sonnewende zou alvast veranderd kun-
nen worden" was zijn mening.
Jan Jongsma hield vast aan de in-

spraakprocedure van het structuurplan.

..Wij hebben daar zo lang gewacht, dat

er evenwicht moet bestaan in de plan-

nen, een afgewogen studie is beter".

De bepaalde lokaties waar al plannen
voor ontwikkeld worden, zoals Juliana-

school, Brederodestraat, Zeestraat,

moesten doorgang vinden, maar nieu-

we lokaties moeten in overeenstem-
ming zijn met de structuurstudie, aldus

de WD-er.

Lawaalhysterie

In eerste instantie antwoordde de voor-
zitter dat hij wel mee kon gaan met
bijvoorbeeld de verandering van de
bestemming van Sonnewende, dat ook
al opdracht was gegeven het terrein van

, .Klimop"
ningbouw,
vasthouden aan de betekenis van de

structuurstudie. Huisarts Flieringa was
het met de voorzitter eens. maar men
moest zich wel flexibel opstellen waar
het de woningbouw betrof. ..Woningen
gaan voor inspraak. Wij zijn al te lang

gemanipuleerd door GS, als wij buiten

het ..lawaalhysterie van Van der

Knoop en consorten" kunnen bouwen
en laten wij dal dan maar doen".

PPC
Toonen hield echter vast aan zijn

standpunt dat ook alvast plannen ont-

wikkeld kunnen worden voor de kop
van ,,P-1" (tegenover de Sterflat) in

zijn ogen was dat terrein en het water-

rorengebied deze avond de problemen

Langs de Vloedlijn

Reeds jaren hert in hert gevlochten

en gebonden, hoe scheurt het als die

band op 't onverwahtste breekt.

Guido Gezelle

(1830-1899)

Kaartleesrit

Saiidevoerde
ZANDVOORT - Op zaterdag 7 fe-

bruari organiseert de Autosportvereni-

ging Sandevoerdc een kaartleesrit, die

meetelt voor het clubkampioenschap
1981 en voor het Zonekampioenschap
1981 Kaartlezen Noord-Holland. Uit-

zetter is de heer W. Jansen. Lengte van
de rit is ca. 30 km en hij wordt geheel
verreden in de gemeente Zandvoort.
Gelegenheid tot inschrijven: vanaf
19.30 uur in het Gemeenschapshuis.
Louis Davidsstraat te Zandvoort. Stan
Ie deelnemer om 20.01 uur. Het in-

schrijfgeld bedraagt ƒ 10.— per equi-

pe. Voor nadere inlichtingen kunt u
bellen: 02507-16179 of 02507-13729.

4
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Zandvoorts eerste nestor
ZANDVOORT - Aan Bakker Willem
van der Wcrff (77) is zaterdagavond in

Club Perroquct door Prins Bobo den
Ursten de onderscheiding uitgereikt tol

Zandvoorts Nestor.

Het was de eerste maal dat dit gebeur-

de, doch men is vast van plan Zand-
voorters, alleen zij die er geboren en
getogen zijn en een eigen plaats in de
dorpsgemeenschap hebben verworven.

toe te lalcii loi tlc/c ,,oi(.le'.

Het werd een grote verrassing voor
bakker van der Wcril, die gewoonlijk
niets moet hebben van al die ,.drukte

en malligheid" maar toch wel bijzonder

verguld bleek met deze onderscheiding

van de Zandvoortsc Carnavalsvereni-

ging De Scharrckoppen. (meer hier-

over, zie binnenpagina).

Foto: Europress

van de discussie. ..U wilt wel met mij

meegaan, maar daar waar u een beetje

nattigheid voelt, blijft u op de wal

staan" zo verweet hij burgemeester

Machielsen. Deze w;is het daar niet

mee eens en zei dat ook in het rapport

van de Provinciale Planologische

Dienst dat in december ter discu.ssie

had gestaan, gewezen werd op de

belangrijkheid van dat parkeerterrein.

,,Dan weet je van tevoren dat je niet

direct toestemming van GS krijgt, als

de PPC daartegen is".

Richard van As haakte hierop in door

te zeggen dat het rapport van de PPC
nimmer ter discussie had gestaan, doch

dat het slechts voor kennisgeving op de

agcnde stond vermeld. ..En dat is een

groot verschil" aldus de christen-demo-

craat.

De zomer komt
ZANDVOORT - De winter is voor- wam vanaf die

bij. Dat is licl voor Zandvoorl vu slriindpaviljoens

pachters wanneer liet I februari is, hoiiwd.

datum mogen de

weer worden opge-

ONDANKS SUSSENDE WOORDEN WETHOUDER

Exploitatie van De Krocht

nog niet 'rond'
ZANDVOORT - Hoewel door de ge-

meenteraad van Zandvoort \n de raads-

vergadering van 27 januari het voorstel

van het college werd aangenomen,
waarbij het college gemachtigd wordt
een overei-nkomst aan te gaan met
Homex BV inzake de exploitatie van

De Krocht, ziet het er voorlopig niet

naar uit dat het college overeenstem-

ming zal bereiken met deze exploitant.

Behalve de vraag aan de raad het

college te machtigen, werd ook toe-

stemming gevraagd garant te staan

voor een eventueel exploitatieverlies

tot een maximum van ƒ 10.0000,-; in

principe akkoord te gaan met de finan-

ciering van de kosten verbonden aan de
verbouwing van het horecagedeelte; de

met de huurder te sluiten overeen-

komst vóór de ondertekening ter dis-

cussie te stellen in de commissie finan-

ciën.

Dit laatste punt gal enkele bezwaren
bij wethouder Aukema, die oorspron-

kelijk de te sluiten overeenkomst al-

leen ter inzage wilde leggen, doch dat

vonden de raadsleden niet voldoende.
Ingwersen en Flieringa wensten méér
dan alleen maar nota te nemen van

deze overeenkomst. Hoewel de wet-

houder zich in zijn onderhandelings-

vrijheid voor de voeten gelopen voel-

de, ging hij schoorvoetend akkoord
met de gevraagde discussie in de com-
missie.

Krantebericht

In Zandvoorts Nieuwsblad

nuari werd al gesteld dat er bij de firma

Homcx BV vragen waren gerezen over

de interprestatic van hun voorstel door
het college; dat zij als firma nimmer
hadden gereflecteerd op de door de

gemeente geplaatste advertentie om in

aanmerking te komen voor de exploita-

tie van het verenigingsgebouw, doch
uitsluitend op verzoek van het college

een exploitatie-overzicht hadden inge-

zonden en ook nimmer hadden ge-

vraaud om een garantie voor het verlies

tot / 10.(100,-.

In de raadsvergadering werden dan ook
naar aanleiding van dit bericht vragen

gesteld, vragen die de wethouder heeft

afgedaan met de mededeling dat men
niet alles kon geloven wat er in de krant

heeft gestaan.

Ab van tier Mooicn. (PvdA) ging nog
een stapje verder en zei dat 99'7(' van de
kranteberichten onjuist was geweest.

Homex was overgebleven omdat ande-

re kandidaten te veel vroegen, en na

verbouwing van de bar zag hij wel

goede exploitatiemogelijkheden voor

Homex, waarbij de vrijdag- of zater-

dagavonden beschikbaar bleven voor

het Zandvoortse verenigingsleven.

Speelplan

Inmiddels heeft het college vrijdag 30

januari aan Homex BV opnieuw een

voorstel gedaan, waarop men binnen

vier dagen een antwoord wenst te

ontvangen. ..Een onmogelijke zaak"

zegt de woordvoerder van Homex.
..Wij hebben van het begin af aan

gesteld dat wij geen cent risico willen

lopen. Voorlopig zal dat wel gaan als

de berekeningen van de gemeente
kloppen. De prijzen van de zaalhuur en

de gemeente moeten nog steeds vastge-

steld worden. Bovendien wiUcn wij

gekend worden in het zogenaamde
..speelplan". (Een agenda waar van

tevoren op wordt vastgesteld, welke
avonden welke vereniging in ,,De

Krocht" zal zijn). De bioskoop op
zaterdagavond zien v/i] nog steeds niet

zitten, want het blijkt nu dat wij de

zaalhuur mogen innen, alhoewel door
de gemeente de prijs hiervan wordt
vastgesteld".

Voorlopig ligt het door het college

opgemaakte nieuwe contract ter bestu-

dering bij de accountant van Homex,
en of men uiteindelijk tot overeenstem-
ming zal komen, blijft dus nog steeds

de vraag.

Restaurant -Bruodjesbar

,Harocamo'
Kerkstraat 14 -Tel. 1 21 «2

VRIJDAG - ZATERDAG
en ZONDAG

weer GEOPEND
lol 02.30 uur 's nachts.

Tweede woningbezit

aan banden
zandvoort - De gemeente zal er in de
toekomst streng op toezien, dat het

tweede woningbestand niet wordt uitge-

breid en zal ook pogen dit bestand terug

te dringen.

Daarom is door hef college van b en w
een verordening opgesteld waarin het

eigenaars verboden wordt een huis in de

gemeente als tv»ccde woning te gebrui-

ken. Ook zullen eigenaars hun pand niet

voor recreatieve doeleinden door ande-

ren mogen laten gebruiken.

Momenteel zijn er. volgens de laatste

tellingen. 214 tweede woningen in

Zandvoort. waarvan vele slechts een
paar maanden per jaar worden ver-

huurd. Daartegenover staat een leger

van zo'n zes honderd woningzoeken-
den. Om althans een deel van het

tweede woningbezit voor woningzoe-
kenden te kunnen gebruiken, heeft het

college deze verordening opgesteld.

>tn.'tnlc -14 NlUks

Boete

Ingangsdatum

De/e verordening z.il overigens met
gelden voor eigenaars die een tweede
woning hebben gekocht vóór de inwer-

kingtreding van de verordening. Wan-
neer de/e ingaat, /al tloor de gemeen-
teraad besloten moeten worden. Dins-

dagavond was du een agendapunt op
lic commissievergadering algemene za-

ken/ ruiiiiteli|ke ordening.

De cimiinissieleden zagen de/e vcroi-

tlening wel /itten. alhoewel Toonen
stringentere maatregelen wenste. In

deze verordening zou hij graag opgeno-
men zien. dat tnensen die nu een
tweede woning bezitten, deze bij ver-

koop niet meer als tweede woning
kunnen verkopen, omdat hij het Iwee-

de-huizen-bestand graag tuiuggebracht

wil zien tot nul.

Voorzitter Machielsen zag echter be-

zwaren bij de uitvoering van een derge-

lijke regeling. Men moest niet vergeten

dat er in het verleden al oathetfmgen
/ijii verleentl. die niet /ondel meer
ongedaan gemaakt kunnen worden.
Volgens de demokraat Van Erp wor-

den er veel meer woningen als tweede
woninr gebruikt dan de officieel geregi-

In de verordening wordt gezegd dat

eigenaren die zich met aan de regels

houden, gestralt kunnen vvortlen met
een hechtenis van twee maanden o( een
boete van driehonderd gulden. Dc/^i:

boetbepaling vonden de aanwezige
commissieleden veel te l.i.ig Voor het

verhuien van een woning kun ie ge-

makkelijk deze boete incalculeren en
wa.ir blijf |e dan' Ook vooi/ag men
mocih|kiieden bi| de controle van de/e

woningen.
Burgemeester M.ichicKen was echter

van mening d.it eigens een liegin ge-

maakt moest worden niet terugdringing

van het tweede woningbestand. De
boetebepaling kon niet hogei. omdat
du wettelijk geregeld dient te worden
en aitikel 216 van de Gemeentewet
geen hogere boetebepaling toestaat.

Voorlopig konden de eoniniissieledeii

dus wel akkoortl ga.iii met de voorge-

stelde verordening.

Akiiriteilen van de pachters hebben
liet .strand dan ook uit de winterslaap

f;eliaald. Nu gaf het strand in januari

toch al een zomers beeld te zien,

want drie van de vier zondagen was
hel uitstekend strandweer en lange

rijen wandelaars kuierden dan ook
langs de vloedlijn,

ledereen heeft weer zin in hel zomer-
seizoen, en wie weel wordt het dan
eindelijk die lang verwachte hete

zomer.

Foto Europress.

Jongen gewond
ZANDVOORT - Dinsdagmorgen 3

februari heeft een ongeluk plaats ge-

vonden op de Burgemeester Van Al-
phenstraat ter hoogte van de dr. Smits-
straat. Een twaalfjarige jongen reed in

verboden rijrichting en werd te laat

opgemerkt door een autobestuurder.
Een botsing volgde. De knaap werd
met een hersenschudding naar het Eli-

sabeth Ziekenhuis vervoerd.

Fietscontrole

ZANDVOORT - Tijdens een surveil-

lance-dienst heeft de politie woensdag
vijl bonnen uitgedeeld aan fietsers, die

geen goede verlichting op hun rijwiel

hadden. Een fiets zonder kop-en ach-

terlicht, reflector, bel en wit achter-

spatbord werd meegenomen naar het

politiebureau, en één fietser kreeg een
bekeuring voor het rijden in verboden
rijrichting.

Baarmoederhals-

kankeronderzoek
ZANDVOORT- Het eerstvolgende in

deze gemeente te houden baarmocder-
halskankerondcrzoek zal worden ge-

houden in het Ge/ondheidscentrum en
wel op 12. 19 en 20 februari a.s. Voor
liet onderzoek komen in aanmerking
ile vrouwen die dit jaar .32. 35, 38. 41.

-14, 47, 50 en 543 jaar worden. Het
hetrett M(i vrouwen. Allen hebben
inmiddels een persoonli|ke oproep
voor deelname aan het onderzoek ont-

vangen. Voorts is nog een aantal vrou-

wen voor hel onderzoek opgeroepen
die vorig jaar niet op de oproep hebben
gereageerd of verhinderd waren.

Indien iemand om w elke reden dan ook
niet aan het onderzoek deelneemt, dan
wordt betrokkene dringend verzocht in

elk geval de oproepkaart, met vcrinei

ding van de reden, terug te zenden naai

het gemeentehuis of at te geven bij de

.lUleling burgerzaken van de gemeente-
seeret.irie. Schoolstraat 6.

( l(/u //i i!i:i

BONT&

suède en nappa
(cwk grote maten)

alle bekende merken o.a.

Brcfoe
II VI 1 V

see

MORRtS
beforeyoubuy
donderdag koopavond

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / te!. (023) 31 26 55

Amsterdam: Leldsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96
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pas

Op 1 februari is voor ons nog onver wachi
ru.stig ingeslapen onze lieve moeder, grool- en

overgrootmoeder

Krijntje Koper-
van Koningsbruggen

Wcduwt van Klsai Koper

op dc leeftijd van 78 jaar.

lam. H. KOPER
lam. P. VANDEGLEK
KLEINKINDEREN en

ACHTERKLEINKINDEREN
/.ANDVOORT, lebruan 1981

Consi Hiivgcnsstraai ft.

Ccirrespondcniic-iidrcs

1 PaMcurstra.il 15

Dl' ere/natie fwej! donderdo i; 5 Jebruan
plaatsgevonden.

Retra PubliciteitsService

Vertcgurivyoordigor van voo'danstaando vakbladen

zoekt wegens uitbreiding van de v/orkzaamhedcn

voorspoedige indionsttreduig

EEN PART-TIME MEDEWERKSTER
diegenecl zelfstandig de leiefonische verkoop

kan belianueien

Cnige ervanng is gewenst, dcir-h niet noodzakelijk

Werktijden in ovi>rleg te req. 'len

Retra PubliciieitsServir-i

Oostorparkstraat 31

2042 AP ZANDVOORT
rol. 02507 -18480/18481

Voor al uw WAS naar

lEenJOHIM
Ook voor dekens kunt u

bij ons terecht.
EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN WIJ

Louis Davidstraat 13 - 2042 LS Zandvoort

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. v.d. BOS
Bilderdijkstraat 5

Tel. 13796

Drogisterij

MOERENBURG
voor Dr, Vogel,

homeopathie.

Haltestraat 8, Zandvoort,

tel. 0250716123.

iff^iTffrmn

Op 27 januari is geheel onverwacht, tot on/e
diepe droeflicid van ons heengegaan mijn

onvergetelijke vrouw, onze zorg/.ame moeder
en oma. beste schoondochter, zuster, schoon-

zuster en tante

Jacoba Elizabeth

van der Moolen-de Muinck
op de leeftijd van 60 jaar.

W. A. van der Moolen

Ans en Bram
Willem
Jolanda
Willem en Pim
Jacqueline

Albert

Wim
Charles en Cornc
Jcanine

Charlotte

Alben cnClaiid'iu

Milan

A. van der Moolcn-Paap
en verdere familie

Zandvoort. 31 januari 1981

Zuster Dina Brondersstraal 28

De teraardebestelling heeft zaterdag 3 1 januari

plaatsgehad.

Heden overleed na een langdurige ziekte in de

leeftijd van 73 jaar, mijn man, onze vader en

opa

Pieter Koper

echtgenoot van Th. Koper-Fahk

Uil aller naam:
Th. Koper-Fahle

Zandvoort,
Hobbemastraai 12.

De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 6

februari a.s. om 16.00 uur in het crematorium
te Velsen, halte Driebuis Westerveld.

Vader is opgebaard in de rouwkamer van

Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7, Zand-
voort.

BezoeKuren van lo.JO— 17.00 uur en van
19.30—20.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de crematie in

de ontvangkamer van het crematorium.

Vertrek van de Hobbemastraat 12 om 15.15 uur.

BEKENDMAKING
De Kwakei verlaagt de prijzen

Pens per pond 0,75

Hart per pond 2,50

Magen per pond 2,00

KOpvieeS per pond 1,00

Kipgehakt per pond 1,00

Visfilet per pond 1,50
Op alle balen

hondenvoer van C i#ni"finnl
25 kilo geven wij U," KUl llliy I

Donderdags gebeld, vrijdags thuisbesteld.

De Kwakei

Dierenspeciaalzaak
Alleen gevestigd Tempeliersstraat 63,

Haarlem, telefoon 023-315960,

A. J. de LEEUW cv.
Assurantiën

Pr, Hendrikkade 161, 1011 TB Amsterdam
vraagt voor haar bijkantoor te Zandvoort,

Helmersstraat 1

1

een vrouwelijke

part-time kracht
met goede kennis van verzekeringszaken en

administratieve ervaring.

Schriftelijke sollicitaties aan boven-
genoemd adres t.a.v.:

C. M. L. P. EIbersen

eventueel tel. 020-223456 tst. 23.

bekendmaking
HINDERWET

Buigenieester en wethouders vjn /dridvooit
maken, gelet op aitikel 12 vafi de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend
dat bij hen ^ljn ingekomen aanvragen vcm

1. G. Koning te Zandvooit vooi een vergun-
ning ingevolge de Hinderwet vooi hot

oprichten, in weiking brengen en m
werking houden van een motoi- on i ijwiel-

herstelmrichting, gelegen aan de Koch-
straat 8 ged..

2 Stichting Nieuw Unicum te Zandvooit.
voor een vergunning ingevolge de
Hinderwet voor het oprichten, in

werking brengen en in werking houden
van een woon- en vci^orgingscentrur-n

voor llchameli|k gehandicapten, gelegen
aan de Zandvoortselaan 165

De aanvragen en andere op de aanvragen
betrekking hebbende stukken liggen tot

5 fHaart 1981 voor een ieder Ier inzage toi

gemeentesecietaiie, afd. algemene zaken,
Swaluestraat 2 te Zandvoort op werkd.igcn
van 8.30 • 12.30 uur. alwaar desgewenst een
mondelinge toelichting kan worden veikregon.
Voorts liggen de genoemde stukken ter

inzage bij de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg te Zandvoort, elke zaterdag
van 10.00 - 14.00 uui Gemotiveerde
bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum
schriftelijk bij ons college worden ingodrond
Desgewenst kan degene, die een bezwaar
schritt indient, verzoeken .;ijn peisoonhjkc
gegevens niet bekend te maken
Een ingekomen bezwaarschnft zal bij de
stukken ter inzage worden gelegd.
Mondelinge bezwaren kunnen worden
ingediend tijdens de openbare zitting

1. 25 februari om 10.00 UUI
2. 26 februai I om 1 O 00 uur
Ier gemeentesccretai ie, Swalucstraot 2 te

Zandvoort.
Tijdens de openbare zitting woidt tevens
gelegenheid gegeven tot een gedachtcnwrsso-
Img tussen het bevoegd gezag, de aanvrager
en de overige aanwezrgen
Tenslotte wordt de aandacht gevestrgd op
het volgende: degenen dre op de hroibovon
omschieven wijze oezwaien hebben inge-
bracht en een reder die aantoont, dat hij

daartoe redelijkerwrjs niet in staat is geweest,
in de gelegenheid zal woiden gesteld bezv/a-
ren tegen de ontwer p-beschikking in te
dienen

Zandvoort. b februari \^8]
Burgemeester en Wethouders voornoemd.
De secretarrs. De birrgemeestei

,

J. Hoogendoorn M Machiolsen

ZVM handbal

is in!!!
Voor ons welpen

longensteanr zoeken wij

nog onkolo longens van
7 tot 11 laar

AanmeliJen mevr..i>°,5Br

telefoon 02507-16017

^"ggpgwg»

ibui/

Drogisterij - Reform

[VIOEREf^BÜRG

Gespecrairseerd In

DIEET-ARTIKELEN

voor surkerpatrenten

en zoutloos

Haltestraat 8

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 61 23

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRiJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats: Swaluestraat 41 A.

Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 - 1 52 25

CHIN. INDISCH RESTAURANT

fon^d^ie
Zeestraat 55

ZANDVOORT
Tel. 02507 -146 81

Ter gelegenheid van on.s !0-jarig beslaan bieden wij ii een van on/.c

specialiteilcn, de

Indische rijsttafel aanv«orl5,- pp

Het kopje kofrie er na krijgt u van ons.

Hel kindermenu kost nu 10,- met een glaa.sjc fris en een ijsje loc.

Deze aanbiedingen gelden van maandag t/m vrijdag, lol 20 maart

Voor het afhalen hebben wij in deze periode speciale dagaanbiedingen:

Dinsdag: nasi ot" bami mei 4 st. saté en aljar voor 10,00

Woen.sdag: '/: kip in kerry-saus 7,50

Donderdag: Foe Yong Hai 7,50

^ Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) 1

1

,50

Vooral uw
SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

A. J. KLEINHOUT
Eendrachtstraat 30 - Haarlem

Tel. 023 -32 47 78

Muziek voor uw party's?

TRIO

voor het betere genre

Telefoon 02507-13014

KANTOORUREN

S lyiEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur

DINSDAG - 9.00-16.00 uur

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur

DONDERDAG -9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00— 1S.00 uur

Telefoon 02507 - 1 71 66

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

AbonneiTienten kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur.

EEEM NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

PORQUE
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NA DAGENLANG INTENSIEF WERKEN...

Boeiende tentoonstelling Plesmanschool
ZANDVOORT - Na de Nicolaas-

school in het najaar, heeft nu ook de

Albert Plesmanschool een tentoonstel-

ling gehouden over het thema ,,Leef-

baar is anders". Na wekenlang inten-

sief aan deze tentoonstelling gewerkt te

hebben, was het voor de leerlingen

bijzonder fijn te constateren dat, toen

donderdag 29 januari de deuren 's

avonds om 19.00 uur opengingen, de

belangstellenden, ouders, grootouders,,

vrienden, kennisen. ooms en tantes

naar binnen dromden om het werk te

bekijken.

Deze tentoonstelling, waarvan de in-

formatiepanelen samengesteld zijn

door studenten van de Eindhovense

TH geeft een overzicht van de diverse

Intensief werd er gewerkt!

aspecten van (on)leefbaarheid. De
complete tentoonstelling stond uitge-

stald in de school. In iedere klas was
een aspect nader door de kinderen

o.l.v. hun leerkracht uitgewerkt. Twee
weken waren zij hiermee bezig ge-

weest, geassisteerd door leden van de
Zandvoortse werkgroep ,, Leefbaar-

heid".

In de klassen 1 en 2 hadden de kinde-

ren ,,natuur en milieu" uitgewerkt

d.m.v. een groot strand, voorzien van

zand, schelpen en andere zaken die

door de kinderen tevoren van het

strand ,,gejut" waren. Vele dingen die

niet op het strand thuishoren waren
ook te zien.

De 3e klas had ,,landbouw" uitge-

werkt. Ook hier was een grote ver-

scheidenheid aan interessante zaken te

De 4e klas had het thema , .transport"

verwerkt in vier maquettes, die elk een
dorp te zien gaven met een ander
verkeersbeeld. Vooral hun toekomstvi-

sie, ieder een eigen hangar voor de
deur, lijkt niet erg aanlokkelijk.

De 5e klas had zich met ,,energie"

beziggehouden: vele antieke apparaten
waren tentoongesteld en daarbij was te

zien wat er nu voor in de plaats is

gekomen. Vermeldenswaard was de

zelfgebouwde windmolen en het zonne-

paneel, terwijl ook een uit afvalmate-

riaal vervaardigde stoommachine die

echt werkt bewondering opwekte.
De 6e klas ten slotte had zich op het

thema ,,voedsel" gestort. Duidelijk

bleek hier het niet te accepteren ver-

schil tussen de rijke en arme landen.

Ook aan de samenstelling van een
maaltijd was veel aandacht besteed.

Een initiatief van de kinderen om loten

te verkopen voor de actie ,,Gast aan
tafel" trok erg veel belangstelling.

Alles bij elkaar een zeer interessante

tentoonstelling, die door zeer- velen

werd bezocht. Een overzicht van de tentoonstelling, hier het werk van de vierde klassers.

Weekenddiensten
Datum 7-8 februari 1981.

ARTSEN
Huisartenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.

Arts: F.N. Ridderbos Emmalaan 5, tel.

12633.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058. Drenth tel.

13355. Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.

WIJKVERPLEGING: zr. Tr. v.d.

Spek, Van Lennepweg 42, Huis Zand-
voort, fel. 18741.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3. flat 2,

Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.

023-313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17. tel. 15847.

POLTIIE: telefoon 13043.

BRANDWEER: telefoon 12000.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464).

Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot

8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies, hulp: telefoon

17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot

12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus

100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-

straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge- CRISISCENTRUM
mene informatie lel. 023-320202 (dag Schotersmgel 2. Haarlem, tel. 023-

en nacht). 256198. Geeft direct hulp wanneer u

die nodig heeft bij acute problemen.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

Wictor Liberman

solist in H'lem
KENNEMERLAND - Op vrijdag 13

februari aanstaande geeft het Noord-

hollands Philharmonisch Orkest het

vijfde concert van de serie populaire

romantische soloconcerten in het Con-
certgebouw in Haarlem, aanvang kwart

over acht. Het orkest wordt geleid door

Tilo Lehman, die Otakar Trhlik in

verband met diens afwezigheid, zal

vervangen. De solist van deze avond is

de violist Wikior Liberman. Het con-

cert wordt geopend met de ouverture

Le Corsaire van Berlioz: vervolgens

speelt Wiktor Liberman het vioolcon-

cert van Tsjaikowski. Na de pauze

speelt het orkest de symfonie Nr. 1 van

Schuman.

Kerkdiensten

Hervormde kerk. Kerkplein:
10.30 uur: ds. C. Mataheru, Gemeen-
schappelijke Gereformeerd /Her-
vormde dienst, crèche aanwezig.

Jeugdhuis achter de kerk:

10.30 uur: jeugdkapel.

Gereformeerde kerk. Julianaweg 15:

10.30 uur: Gemeenschappelijk Her-
vormd/Gereformeerde dienst, voor-
ganger: ds. C. Mataheru, Hervormd
predikant te Zandvoort: 19.00 uur:

dienst onder leiding van medewerkers
aan de Gemeenschappelijke werk-
groep.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-

straat 15:

10.30 uur: mevr. drs. A.A. in 't Veld

van Bentveld, remonstrant.

Rooms Katholieke kerk

Parochiekerk St. Agatha, Grote
Kiocht:

zaterdag 7 februari 19.00 uur: eucharis-

tieviering met orgel en samenzang.
Zondag 8 februari 8.45 uur: stille eu-

charistieviering; 10.45 uur: eucharistie-

viering met medewerking van het

jeugdkoor ,,St. Agatha".

Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14:

9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur: ds.

L.J. Boeyinga.

Nieuw Apostolische kerk:

tot nadere aankondiging zondag 9.30

uur en 16.00 uur; woensdag 20.00 uur:

diensten in gebouw Madoerastraat 1.

Haarlem-Noord.

Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond:

maandagmiddag 9 februari 15.(X) uur:

samenkonst in huize ..Pniël".

Zuiderstraat 3.

Volle Evangelie Gemeente:
zondagmorgen 9.45 uur: dienst in ge-

bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.

Burgelijke stand

Geboren:
Marious. dochter van P. Keesman en
O.M. Meijer.

Ondertrouwd:
H.P. Fajr en J. Paap.

Gehuwd:
G.C. Kramer en C.M. Bluijs.

Overieden:

Jacoba E. van der Moolen. geb. De
Muinck. 60 jaar; Sijtje H.E. Ritchey.
geb. Dubbeld. 58 jaar.

'Blokje om'
ZANDVOORT - In de vroege mor-
genuren van zondag 25 januari (01.30

uur) werd een jongeman aangehouden
die rond reed in een personenauto
waarvan het lochtraampje duideliik

was vermeld.

De knaap werd aangehouden, hij ver-

klaarde dat hij ..even een blokje om-
reed" mei de auto. Informatie leerde

dat de auto enkele uren tevoren was
verdwenen uit de Flemingstraat.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden

voor de komende week:

datum
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ubelmakersvan Oistenvijk
fthetjuistehoutgesneden.

AliecMi vakbekwame lieden mei de echte

ouderwetse meubelmakers-menlaliteil zijn in

staat Oisterwijk eiken meubels te maken:

zij hebben nog veel geduld en liefde voor het vak.

Geloogd volgens oud recept.

Uit de vele soorten eiken kiezen de

Meubelmakers van Oisterwijk het beste van het

beste; eersteklas Europees eiken. De klassieke

manier om eikehout te bewerken is loaen.

Maar niet alle eikehout kan geloogd worden.

Dat is uitsluitend mogelijk bij het beste hout van

de Europese eik. Want door het logen komt niet

alleen de prachtige tekening van het hout tol

leven, ook evenluele fcuiljes komen aan hel lichl.

Nu beirrijpi u waarom de Meubelmakers van

Oisterwijk hel eikehcuil zo zorgvuldig selekleren.

Een brandmerk als zekerheid.

Wanneer de Meubelmakers van Oisterwijk

volmaakt tevreden zijn over hun werk. voorzien

ze hel van een onuitwisbaar brandmerk.

Het kenmerk van vakwerk waarde Meubel-

makers van Oisterwijk vierkant achter staan.

12 Jaar garantie.

Omdat de Meubelmakers van Oisteru'ijk met zo

veel zorg hun meubels maken en daarbij op
de kleinste details letten, kunnen ze u zwart op
wit 12 jaar garantie geven. Op de kwaliteit van

hel eiken en op de konstruklie van het meubel.

Zoriieloos aenieten van prachtiü 2,eloosid massief

eiken. Kisten en kasten, tafels en stoelen, banken

en bedden. U vindt ze in de 12 eigen toonzalen

van Meubelfabriek Oisterwijk.

Van eersteklas

Europees eiken maken
de Meubelmakers van Oislemijk

de mooiste meubels.

% MeubelfabriekOisterwijk
Tooneiangevend in eiken.

Kom naardetoonzaal inBeverwijk Parallelweg100
MciibclbouIcvarJ lel. OZSIO-^dyZ."^ (koopavcuui doiidord;!!!) Alle KKin/.alcn zijn geopend van maandag t/m zaterdag.
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JOEGOSUVISCH RESTAURANT HULA
Voor specifieke Joegosfavische vlees- en
visgerechten op houtskoolgeroosterd.

Menu's vanaf f 16,50

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Inspraaktermijn

structuurstudie

verlengd

ZANDVOORT - De gemeenteraad
van Zandvoort is ermee akkoord ge-

gaan dat de inspraaktermijn van de

bevolking in het structuurplan met drie

maanden wordt verlengd.

Om deze verlenging van de inspraak-

procedure was door de werkgroepen
Noord, Centrum en Zuid gevraagd.

Men was bang dat men vóór de oor-

spronkelijk vastgestelde datum, 1

maart, niet over voldoende gegevens

zou kunnen beschikken om de plannen

voor de toekomst van Zandvoort goed

te kunnen beoordelen.

Met het verzoek van de werkgroepen
konden de diverse raadsfracties wel

akkoord gaan. Wel werd er door Too-
nen opgewezen dat het slechts om een

éénmalig uitstel mag gaan, omdat an-

ders te veel vertraging optreedt in de
uitvoering van de plannen.

Trouwens Toonen (PvdA) wilde alvast

wel een voorschotje nemen op het

aantal te bouwen woningen in de bad-

plaats. Naar zijn mening werd er op de
inspraakavonden te weinig aandacht

besteed aan de woningnood. Waar
huizen gebouwd kunnen worden, zou
dit alvast kunnen gebeuren, dat scheelt

al iets, was zijn standpunt. ,,Er zijn

plaatsen buiten de geluidshinder van
het circuit en binnen de huidige bebou-
wingsgrens, daar zouden wij alvast

woningen kunnen bouwen" merkte hij

op.

Voorzitter Machielsen was het duide-

lijk met deze zienswijze niet eens. De
structuurstudie, en dus ook de in-

spraak, beslaat het gehele dorp en daar
kun je geen deeltjes uit losmaken, want
waar blijf je dan met je structuurstudie.

,.Het inrichten van een gemeente is

niet alléén het bouwen van huizen"
aldus de voorzitter op de gemeente-
raadsvergadering.

Toeristisch

fietspad

Ambtelijke molens malen langzaam,
maar dat het bijna twee jaar moet
duren voordat men antwoord op een
brief krijgt, dat vonden zelfs de raads-

leden te gortig.

Uit de Raad
Het blijkt dat bewoners langs de Zand-
voortselaan bezwaren hebben gemaakt
tegen de aanleg van een fietspad van de

Blinkertwcg naar de Bentvcldsewcg

(oude trambaan) wanneer dit ook
opengesteld zou worden voor bromfiet-

sers. (Brief van 26 maart 1979).

Nu dit fietspad in de naaste toekomst

zal worden aangelegd, informeerden de

bewoners (via de raadsleden) naar een

antwoord op hun brief.

Het blijkt echter dat het hier gaat om
een toeristisch fietspad, waarvoor de

Provincie en het Rijk al financiële

toezeggingen hebben gedaan, waarvan
bromfietsers geen gebruik mogen ma-
ken. De bewoners zullen nu wellicht

bericht hiervan ontvangen.

Bewoners

ontvangen bericht

ZANDVOORT - De huidige bewoners
van het kraakpand aan de Brederode-
straat zullen, twee maanden voordat
met de sloop van dit pand wordt
begonnen, hiervan in kennis worden
gesteld. In de naaste toekomst zal hier

een complex van woningen voor sociale

woningbouw worden gebouwd. Door
de bewoners was geVraagd aan het

gemeentebestuur hen hiervan tijdig in

kennis te stellen. Dit zal worden ge-

daan, doch of men andere woonruimte
voor deze bewoners beschikbaar heeft

is de vraag, want ,,de toewijzing van
voor verdeling beschikbaar komende
woningen zal zoals gebruikelijk op
basis van urgentie plaatsvinden" aldus

het college in een schrijven aan de
bewoners.

Tennisbanen
De tennisbanen op het terrein van het

zwembadcomplex De Duinpan, zullen

in de naaste toekomst worden gereali-

seerd. De raadsleden konden wel mee-
gaan met het voorstel van het college,

alhoewel er nog wel kanttekeningen bij

werden geplaatst. Democraat Van Erp
zou graag een kostenberekening willen

zien van ,,zo'n ballon erboven, dan kun
je 's winters ook tennissen", terwijl

Flicringa bezwaren maakte tegen de
exploitatie wanneer die in handen van
het zwembad zou zijn. ,,Er moet nauw-
keuring worden toegezien dat de banen
ook gebruikt worden". Uiteindelijk

werd het voorstel wel aangenomen.

Koninklijk goud voor directrice
ZANDVOORT Op spontane en treffende wijze heeft Zandvoort afgelopen vrüdag
officieel afscheid genomen van zuster E. de Beer, die wegens het bereiken van de

pensioengerechtigde leeftijd na een periode van zeventien dienstjaren als directrice

van het tehuis voor bejaarden „Hulsmaniiof haar taak moest neerleggen. In zeer

brede kring heeft de gemeente getoond, het werk van zuster De Beer op hoge prijs

te hebben gesteld en haar enorme inzet voor „haar" bejaarden gewaardeerd.

Het begon des morgens om tien uur in

de recreatiezaal van het tehuis, waar
voor de laatste maal bestuur, bewo-
ners, personeel en genodigden bijeen

waren gekomen voor een intieme af-

scheidsreceptie. Verscheidene sprekers

voerden hier het woord. Namens het

bestuur was dit de heer A. Paap, die de

scheidende directrice een geschenk on-

der couvert overhandigde.

Namens de bewoners sprak mevrouw
Snijders, die een koperen theestoof

schonk (te gebruiken als plantenbak).

Namens het personeel voerde mejuf-

frouw G. Micdema het woord, die een
fraaie antieke bascule overhandigde.

De heer De Beer (een broer van zuster

De Beer) kwam met een persoonlijk

geschenk onder couvert van hem en z'n

vrouw en daarnaast een zelfde cadeau
namens de gehele familie. Als curiosi-

teit kan worden gemeld, dat de heer De
Beer zelf jarenlang elders in ons land

een bejaardentehuis onder zijn hoede
had.

Mevrouw Leeuwenburg sprak tenslotte

namens de bewoners een woord van

afscheid, dat in hoofdzaak was gericht

tot zuster Snijders, die vele jaren lang

de rechterhand was van zuster De Beer
bij het beheren van het tehuis. Ook zij

kwam aandraven met een geschenk

onder couvert.

Geruime tijd bleef men daarna onder
het voeren van vele gesprekken waarbij

talrijke herinneringen uit de rijke histo-

rie van het tehuis werden opgehaald,

voor de laatste maal in de gezellige

recreatiezaal bijeen.

Onderscheiding

Hoogtepunt van dit afscheid was 's

middags de afscheidsreceptie die werd

Film-lnn
ZANDVOORT - „Film-lnn" gaat

gewoon door. Dat is de mededeling,
die via de openbare bibliotheek

bekend wordt gemaakt. Door het

onverwacht stoppen, vlak voor de
start van het nieuwe seizoen, van
Frans Piet en Paola Koper met de
organisatie van Film-lnn is men in

moeilijkheden gekomen, doch men
verwacht uiterlijk in maart weer te

kunnen draaien.

Frans Piet en Paola Koper, die

binnenkort met de commerciële
bioscoop Cine Plein starten in De
Krocht, hadden namelijk geen pro-

gramma achtergelaten. Nu zal er

een nieuwe werkgroep geformeerd
moeten worden, die het programma
opstelt, de films draait, koffie zet

etc. Gedacht wordt aan een groep
van 4 a 5 personen. Belangstellen-

den hiervoor kunnen zich melden
bij de bibliotheek (tel. 14131) of bij

Gert Toonen (tel. 17957).

Een stralende zuster De Beer tijdens
de feestelijke bijeenkomst in „haar"
Hulsmanhof op de morgen van vrij-

dag 30 januari,

(foto Europress)

gehouden in Hotel Faber. Wethouder
K.C. van der Mije Pzn, sprak namens
burgemeester Machielsen (door ambts-
bezigheden verhinderd) en kon de ver-

raste directrice mededelen dan het

H.M. de Koningin had behaagd haar te

onderscheiden met de gouden medaille
van de Orde van Oranje Nassau.

Deze versierselen ontving zuster De
Beer voor haar verdiensten die zij voor

de gemeenschap en inzonderheid voor
de bejaarden altijd met nimmer afla-

tende energie en volle inzet had ge-

toond. Onder luid applaus werd door
de wethouder de medaille opgespeld en

werden haar de bijbehorende versierse-

len overhandigd.

Receptie

Een enorm drukke receptie besloot

hierna dit afscheid van een algemeen
geacht en gezien directrice, een vrouw.

Werklozen Comité

De raadsleden gingen unaniem ak-

koord met het voorstel van het college,

de sociaal culturele aktiviteiten voor

werklozen in de welzijnsplanning op te

nemen, wanneer het Werklozen Comi-
té de benodigde gegevens verstrekt aan

de planvoorbereidingscommissie.

ECHTPAAR HALDERMAN ZESTIG JAAR GETROUWD

Geen zilver, geen goud, maar diamant!
ZANDVOORT - ,,Ja, ik heb het gehaald, zestig jaar getrouwd!" en vergenoegd
knikt het grijze hoofd van mevrouw Ger Halderman-Paap een paar maal
bp-en-neer. Trots en blij is ze, en bovenal dankbaar dat hun zestigste trouwdag
gevierd gaat worden het komend weekeind, en dat dit kan temidden van kinderen
(drie, twee dochters en één zoon) en de kleinkinderen.

„,Ja, dat wilde zo nou zo graag, de zestigste trouwdag en dan lekker thuis", zegt

bruidegom Dirk Halderman, en legt uit dat zijn bruidje net terug is van een
verblijf van ruim zes maanden in Zuiderhout.
Maar dat ze nu toch die zestigste trouwdag samen met kinderen en familie gaan
vieren aanstaande zaterdag 7 febrnari in Hotel Interlaken in de Van Speijkstraat.

waar van 15.00-17.00 uur een receprie wordt gegeven waar iedereen welkom is, is

reden tot grote vreugde.

De eigenlijke trouwdag is 10 februari.

Het bruidspaar kan zich niet meer
precies herinneren op welke dag van de
week dat is geweest, ,,Maar het zal wel

een donderdag geweest zijn, want dat

was vroeger de goedkoopste dag, en
dan ging je lopend naar het raadhuis.

Niks geen koetsen, of auto's, daar werd
niet aan gedacht. Trouwen dat deed je

lopend. Zo ging dat toen", aldus Dirk
Halderman, die net als zijn bruid nu 81

jaar oud is, maar boeiend kan vertellen

over het Zandvoort van toen, het

vroegere Zandvoort dat hen aan het

hart is gebakken.
Mevrouw vertelt: ,,Na de oorlog hè,

wij zijn wel vijf jaar uit Zandvoort
weggeweest, geëvacueerd in Heemste-
de, konden wij daar blijven wonen.
Een mooi huis, hartstikke modern, met
een badkamer en zo, maar dat ging
helemaal niet door", met haar vinger

schudt ze van ,,nee", en met pretogen
.,Helemaal niet, want ik ben een echte
Zandvoortse. Een dochter van Trijn

Botje die met Arie Paap was getrouwd,
en die familie kreeg je niet weg uit

Zandvoort. Ozo!"

Die publikatie heeft heel wat oude
herinneringen bij hem terug gebracht.

Zo weet hij nog precies dat in die tijd

de twee metselbazen te weten Schele

Piet de Kruk en Pierrie Koper de lonen

uitbetaalden in de kroeg van Dove
Kaatje aan de Zandvoortselaan. ,,Ja,

eigenlijk wel erg, want de mannen
bleven natuurlijk plakken en dan kwam
er lang niet zoveel geld thuis", zegt hii.

Na de betrekkelijk goede tijd. wel hard

werken, maar er was tenminste brood

op de plank, kwamen de slechte jaren

Ec htpaar Halderman-Paap, een bijzonder diamanten paar.

Oud Zantvoort

Ja dat Zandvoort van toen, uit hun
jeugd, dat was zo'n heel ander dorp
dan het nu is. ,,Weet je wel dat de
duinen vroeger waren tot waar nu de
Koninginneweg en Wilhelminalaan is?

Daar hebben wij vroeger maar wat veel

gespeeld", vertelt de heer Halderman.
Elkaar hebben ze leren kennen op de
ijsbaan. ,,Waar nu de Julianaschool is.

dat was vroeger weiland. Nou daar
hadden wij in de winter een ijsbaan.

* Mijn vrouw had een paar oude Friese

doorlopers bemachtigd en leerde daar
schaatsen. Toen ik ze zo bezig zag,

dacht ik. kom die ga ik het leren, en ja,

zo is het ,,aan" gekomen".
Aan die winter van 1919 moeten beiden
prettige herinneringen hebben, want
over die tijd vertellen doen ze niet,

maar die glimlachjes die ze elkaar

toewerpen, spreken boekdelen. ,,Trou-
wens weet u dat vroeger hè, toen was
de Oranjestraat er niet. Dat was wei-
land van boer Van Zaascn, die had zijn

boerderij eigenlijk pal naast hel raad-

huis, nou daar werden vroeger op
Koninginnedag de oranjespeicn gehou-
den, dat was in onze jeugd. Toen ze

daar later gingen bouwen, hebben ze

het Oranjestraat genoemd, was goed
makkelijk, wist iedereen waar hij

moest zijn".

Metselaar

In 1919 was Dirk al metselaar bij zijn

vader, die ook Dirk Halderman heette.

Bijzonder verheugd was hij dan ook,
toen enkele weken geleden in de ru-

briek ,,oog en oor" de lijst met werkne-
mers werd afgedrukt, die aan een
garage in Heemstede hadden gewerkt
in 1928. ,,D'rlevener nog viervan",cn
op zijn vingers telt hij na: ,,Floor van
de reddingboot, die woont nou in het
Kostverloren en de twee jongens van
Pierrie Kees en Jaap en ik".

dertig, ben tijd die het bruidspaar in

het geheugen staat gcgrifd. ,,Zo mak-
kelijk ging dat toen niet. Eerst was je

dan een tijdje in het bouwfonds, de
wcrkelozenkas, en dan pas ging je in de
steun.

Ik weet nog wel, dat wij met een stel

Zandvoorters werk hebben gezocht in

Den Haag. Ik werd aangenomen., het

duurde niet lang, maar het was tenmin-
ste wat. Ik vertrok iedere maandag-
morgen voor dag en dfiuw, zat daar in

een kosthuis dat je toch ook moest
betalen en dan zaterdagsavonds laat

nog op de tlets weer naar huis met je

geld. Toen dat werk afgelopen was, en
ik om steun kwam zeiden ze: ,,Nou
zo'n haast heeft dat niet, ja had pas

toch immers nog werk".

Na de oorlog werd het werk aanmerke-
lijk beter. Hij vond werk bij de firma

Koning en heeft daar gewerkt lot zij

driëenzeventigste. ,,Een beste baas".

Het metselen en tekenen leerde hij in

zijn jeugd bij architekt Jansen op de

zolder van het huis van dr. Gcrke (het

tegenwoordige gebouw van publieke

werken). Bijzonder trots vertelt me-
vrouw dat haar man toen de eerste prijs

won met zijn tekening, een grote pas-

serdoos.

Garnalen

Ger Paap was de vierde dochter van
Trijn Botje en haar man Arie. Vader
was zomers visser op zee, 's winters

viste hij ,,garnacl", die door moeder in

Haarlem en Amsterdam werd uitge-

vent en door de kinderen gepeld.

,,Mens ik heb wat garnael gepeld,

trouwens alle kinderen pelden, dat

hoorde zo in die tijd. Moeder liep naar

Haarlem langs het oude visserspad en

later, toen de stoomtram kwam ging ze

met de tram. Ze was een echte Zand-
voortse, nog met kap en ijzer". Een
dracht die haar dochters niet meer
hebben gedragen, eenvoudig omdat dat

veel te duur was geweest: ,,A1 die

meiden (er zijn nog twee zussen blijven

leven) en dan zeker een kap en ijzer,

wel nee. veel te duur", vertelt ze.

In de tijd dat ze Dirk Halderman leerde

kennen werkte ze in de groentewinkel

in de Haltestraat.

Ook gedurende haar huwelijk heeft ze

veel werkhuizen gehad. .,Op de Zand-
voortselaan heb ik gewerkt op 't Heem.
die mensen zijn vlak voor de oorlog

naar Amerika gegaan. En wat denk je?

Ik krijg nu nog, dus zo'n dikke veertig

jaar later ieder jaar nog een cheque,

een kleintje, maar dat is toch geweldig

hè?" Meviouw Halderman weer het

allemaal nog als de dag van gisteren.

Ook de dag dat de ooriog uitbrak. ..Ik

heb een heel goeie vriendin, Necltje.

zo heet ze, zij en ik waren de villa's aan

het schoonmaken voor de badgasten

zouden komen. Ik keek uit het raam en

zag op zee schieten, ik hoor het mezelf

nog zeggen: ,,Neeltje meid, ik denk dat

het oorlog is, en dat was zo".

Feest

Zestig jaar is een hele Igd om getrouwd

te z'yn, beiden beamen het. Mevrouw is

vaak ernstig en lang ziek geweest.

Waarschijnlijk d reden dat dedank-

baarheid dat ze het samen beleven

mogen hen zo is aan te zien in hun
fecstciük versierde woning aan de Dr.

Schacpmanstraat. Waar mevrouw als

ccn vorstin op de bank is geïnstalleerd,

met naast haar een mand met ouder-

wetse bruidssuikers, uileindclük is ze de

bruid, al is ze dan 81 Jaar, waar of niet?

Margreet Ates

die alleen maar leefde voor haar be-

jaarden, die zij als haar kinderen be-

schouwde. Uit alle lagen van de bevol-

king kwam men naar Hotel Faber voor

dit laatste afscheid en een enorm aantal

bloemstukken en geschenken werd
haar deel.

Zuster De Beer kan en mag zich erop

beroepen in onze gemeente onvergete-

lijke indrukken te hebben nagelaten.

Dat na sluiting van het tehuis op 1

februari alle aan haar zorgen toever-

trouwde pupillen op een verantwoorde
wijze zijn overgebracht naar andere

tehuizen (hetgeen intussen voor de

toekomst nog zal moeten worden afge-

wacht), is voor zuster De 3cer een

pleister op de wonde van de sluiting

van het tehuis, waaraan zij zovele jaren

haar beste krachten heeft mogen ge-

ven.

K.Sr

Open dag in

Hotel Sandra
ZANDVOORT - De bewoners van het

voormalige hotel Sandra hebben de
buurtbewoners in de omgeving Hoge-
weg uitgenodigd om op zaterdag 7

februari aanstaande een bezoekje te

brengen.

De bewoners van dit pand, dat enkele

maanden werd gekraakt, omdat dit al

jaren leegstond, delen mee dat nu

officieel gas, licht en water in het huis is

aangesloten, terwijl de curator van de

eigenaar vanaf het begin van de kraak-

aktie zijn medewerking heeft verleend

en ook toestemming tot bewoning heeft

gegeven.

De bewoners hebben er sindsdien een

goed bewoonbaar huis van gemaakt en

dat willen 'ze belangstellenden ook
graag tonen. Vandaar deze uitnodi-

ging, die ook verstuurd werd aan ge-

meenteraadsleden. Vanaf 1 uur 's mid-

dags is men van harte welkom op het

adres Hogeweg 62, om onder het genot

van een drankje en een hapje van

gedachten te wisselen over de woning-
problematiek van de bandplaats.

Wijkraad

Nieuw Noord
ZANDVOORT - Op 9 februari 1981

houdt de wijkraad Nieuw-Noord haar
eerste openbare vergadering na de
presentatie van 26 januari 1981 in 't

Stekkie, Fahrenheitstraat 7 te Zand-
voort, aanvang 20.15 uur. Elke inwo-

ner van Zandvoort Nieuw-Noord is

wederom van harte welkom.

Sportraad

vergadert

ZANDVOORT - Op dinsdag 10 fe-

bruari zal de sportraad in openbare
vergadering bijeenkomen. De vergade-

ring vindt plaats in het gemeenschaps-
huis en begint om 20.00 uur.

De agenda vermeldt: Verslag vergade-

ring 23 september 1980; ingekomen
stukken: sportuitwisseling 1981.

De eerste contacten tussen de plaatse-

lijke sportverenigingen en die in Dron-
ten zijn gelegd en principe-afspraken

zijn gemaakt.
Van een aantal verenigingen zijn nog
geen gegevens ontvangen.

Aktie Haarlems- en Bloemendaalse
sportraad voor de Kennemer kunstijs-

baan. De voorzitters van deze Sportra-

derv'stichtingen uit de regio hebben
onlangs besprekingen gevoerd inzake

de ijsbaan.

De heer Werthiem zal hiervan verslag

doen.

Zaalhuursubsidies e.d. over 1980.

Afscheid commandant

reserve gem.politie

ZANDVOORT - Op vrijdag 6 maart
aanstaande zal de heer M.J. Methorst
terugtreden als commandant van het

gemeentelijk korps reserve-politie te

Zandvoort.

Op diezelfde datum zal hij zijn werk-
zaamheden beëindigen als chef van de
afdeling administratie van de gemeen-
tepolitie te Zandvoort.

Op vrijdagmiddag 6 maart zal door het

gemeentebestuur en het korps gemeen-
tepolitie afscheid worden genomen van
deze functionaris in het raadhuis. Deze
plechtigheid begint om 14.30 uur.

In aansluiting hierop vindt van 16.00-

18.00 uur een receptie plaats in het
Gemeenschapshuis te Zandvoort. Be-
langstellenden zijn van harte welkom.

Opening

tentoonstelling
ZANDVOORT - Op zaterdagmiddag 7

februari zal tussen 14 en 16 uur in hel

Cultureel Centrum de nieuwe tentoon-

stelling bezichtigd kunnen worden. Het
betreft deze keer werk van Marian
Jaspers (een serie stillevens en in

acryl); Jaap van Kuijk, van hem zijn

een aantal objecten in gips en voorstu-

dies te bezichtigen: Zus van Blokland

met wandkicdcn daarbij natuurlijke en
materialen als touw en jute een hoofd-

rol spelen, en werk van MichicI van der

Sommen. Hij woont en werkt in Ame-
rika en van hem kan men bronzen zien

die geïnspireerd zijn op het ballet.

Indien mogelijk zullen de kunstenaars

zaterdagmiddag zelf aanwezig zijn.

De expositie is vanaf 7 februari ge-

opend op woensdag-, zaterdag-, en
zondagmiddag van 13.00-16.00 uur, en
duurt tot 1 maart.

^wm^m^%B^

et oBpiii oor

de badlii tjiir
Hoopvol

Onlangs beluisterde ik een gesprek

waarbij het onderwerp was ,,dc

toestand van Zandvoort". Het wa-

ren gedegen oude Zandvoorters,

die hun verontrusting luchtten over

de afgaande lijn die onze gemeente
vertoont. Ze waren niet erg optimis-

tisch. Een van hen sprak zelfs over

,,ecn stervend Zandvoort". Ze te-

kenden m.i. de zaak wel erg zwart-

wit, al is. of was, er op dat moment
geen enkele aanleiding om optimis-

tische geluiden te laten horen.

,,Maer 't can verkecren" zei Bredc-

ro, »n inderdaad, na hc( bekend
worden vorige week dat een Cana-

dees het gehele Bouwes Concern

had opgekocht en daarmee grote en

grootse plannen heeft, is de hoop
teruggekeerd, want Zandvoort
krijgt daarmee een injectie, die het

heel hard nodig heeft. We moeten
natuurlijk afwachten en niet jui-

chen, voordat de beer geschoten is.

maar redenen om wat optimisti-

scher te zijn over de toekomst van

onze gemeente, zijn thans zeker

aanwezig en dat is uitermate hoop-

vol. Met belangstelling volgen u en

ik de verdere ontwikkeling van deze

zaak.

Bioscoop

Naar ik mij heb laten vertellen heeft

de heer Hildering zich in de laatste

gemeenteraadsvergadering bijzon-

der ongerust gemaakt over het be-

schikbaar zijn van de grote zaal van

De Krocht op zaterdagavond in de
toekomst. Als enthousiast bestuurs-

lid van de toneelvereniging Wim
Hildering had hij kortgeleden pas

vernomen, dat er in de toekomst op
zaterdagavond in De Krocht film-

voorstellingen zullen worden gege-

ven, en hoe moest dat nou met de
toneelvereniging, die natuurlijk ook
op de zaterdagavond haar uitvoerin-

gen wil geven. De wethouder
schijnt hem gerust gesteld te hebben
door hem te vertellen, dat in voor-

komende gevallen dan een nacht-

voorstelling door Cineplein wordt
gegeven. In hoeverre dat mogelijk

is laat ik graag aan deskundigen
over. Mijn vriend Hildering zou ik

willen adviseren de kranten toch

eens goed te lezen. In Zandvoorts
Nieuwsblad van 18 december heeft

al een artikel gestaan, waarin de

plannen van de mensen van Cine-

plein uit de doeken werd gedaan.

Hij had dus al veel eerder kunnen
reageren, en bij afspraken rekening

kunnen houden met de zienswijze

van Cineplein, ,,eerst ikke

Opoe en de canapé

Opie heeft voor deze week weer een

leuk en leerzaam verhaaltje. Ze
schrijft me het volgende: Iemand
van jeloi heb me evraegt om reccp-

pies veur happies bai de neut. Teu-
genswoordig noemen ze dat ,,do-

sies" maer in main taid heette die

dinge ,,canapés". Je mot ze zcivers

macke van broodcroutons en die

maek je van oud casino of zgn.

lampionbrood, dat is ,.bussc-

brood". In zulk een bus kan het

brood niet raise en blaift steviger. Je

snait van 't vaif daege ouwe brood
de korste af en snait het dan in de

vorm die je maer wilt. maer niet

groter dan je in iene keer in je mond
kan douwe. De bakplaet met slae-

olie bestraikc en niet krenterig

doen. de brokkies oud brood d'r op

en ook die met slae-ollc bcstraike

en andrukke. Vervolgens op 200

gracie bakke totdattc ze goudgeel

binnc. Dan garnerc als volgt: 25

gram butler (goeie) kloppe mci
twiehonderd gramme Saksische Ic-

vcr^vorst en dat in piramides op de

croutons smerc en garneren met 'n

aerebai. of plakkics jonge kaas.

paprikaepoejer d'r over en nianda-

raine schaive of gekookte ham met
brokkies meloen of schooinc plakkc

kookworst met ananas of aenge-

maeklc tartaer met gepelde droivc.

of roompaté en kiwi. De rest beden-

ke jeloi zelvers maer, je kan het zo

lekker macke as je self maer wil en

as je je volgeiaenist (en gedronkc)

heb. dan mot je es oplette hoe gauw
je dan van de canapés op de canapé

te snurrekc legt. Eet ze!

Meer vers fruit

Onze Zandvoortse Volkstuin\ereni-

ging belegt een interessante voor-

lichtingsavond, verzorgd door het

Productschap voor groenten en fruit

op donderdag 5 februari (heden-
avond) om 20. (X) uur in het vereni-

gingsgebouw ,.De Krocht". Men zal

dan horen waarom het gebruik van
groenten en fruit zo belangrijk is, of

wc er wel voldoende van eten,

welke soorten er tegenwoordig zijn

en wat wc doen met exotische

'

vruchten, bijzondere groenten en
tuinkruiden. Het programm:i duurt

ongeveer 2 uur. Ü hoort een voe-

dingspraatje en ziet een prachtige

diashow, twee films, kunt proeven
van een gioenlehapje en er is een
verloting van fruit. Folders en rc-

ceptenbockjes zijn tevelis voorhan-
den. De toegang is gratis. Van harte

beveel ik deze interessante bijeen-

komst bij u aan. U neemt er stellig

wat van mee!

Oud Zandvoort

Een ongekend grote opkomst en
belangstelling voor de bijeenkomst

van de Ned. Chr. Vrouwenbond in

de Calvijnzaal van de Geref. Kerk
bewees hoc groot bij ons de belang-

stelling nog altijd is voor het Zand-
voort van toen.... Er moesten heel

wat stoelen bijgezet worden om
allen een plaats te geven.

Na de opening met gebed door
mevr. Van Wijk hield zij een korte,

maar treffende overweging over de
offerbereidheid in onze dagen.

Daarna werd het woord gegeven
aan de heer J.A. Steen, bestuurslid

van het Genootschap .,Oud-Zand-
voort" voor een dia-lezing over de
ontwikkeling van het bad- en
strandleven sinds de eeuwwisseling,

over de visserij in vroeger dagen en
hoe de badplaats zich begon te

ontwikkelen na het tot stand komen
van de spoorverbinding met Haar-
lem (1881) en na het openen van de
tramlijn in 1899.

Bijzondere belangstelling hadden
de aanwezige dames (uiteraard!)

voor de kleding der badgasten in

vroeger jaren, waarbij op hete zo-

merse dagen tóch lange rokken op
het strand werden gedragen... Ook
de kinderen mochten omstreeks de
eeuwwisseling nog geen badkleding

dragen en moesten hoedjes of pet-

ten dragen bij het pootjebaden....

Na de pauze werd een aantal aan-

grijpende beelden van de stranding

van het Italiaanse ss ,,Salento" in

1928 vertoond, waarbij alle opva-

renden verdronken en kwamen nog
meerdere bij Zandvoort gestrande

schepen op het doek.

Een fijna avond voor alle aanwezi-

gen.

Ter nagedachtenis

Een kort woord ter nagedachtenis

aan het trieste verscheiden van onze
plaatsgenote Cobi van der Meulen-
dc Muitick mag in deze kolommen
zeker niet ontbreken. Daarvoor was
zij een te bekende en geziene figuur

in onze samenleving, daarvoor heeft

zij ook in onze Zandvoortse ge-

meenschap op de haar eigen een-

voudige wijze zeer belangrijk werk
verricht.

We zullen je blijven missen Cobi,

wij allemaal. J" gezin, waaraan je

zozeer met hart en ziel verbonden
was, onze Operette-vereniging,

jouw aandeel in liet beheer van ons

Gemeenschapshuis en allerlei klei-

ne taken, die je altijd met zulk een
opgewektheid vervulde. Tijdens je

begrafenis hebben we het medele-

ven van Zandvoort met jouw plot.se-

linge verscheiden aan den lijve ge-

voeld. Nog nooit zag ik zóveel

mensen bijeen! We moeten het nu

doen zonder jou. \v;;nt slechts de

herinnering blijft. De herinnering

aan een fijne, hulpvaardige vrouw,

die altijd en \oor iedereen klaar

stond. Opgewektheid en blijmoe-

digheid waren twee van jouw vele

goede eigenschappen. Vt'aarom je

zo plotseling vun ons wegging is ons

allen ccn raadsel, want we kunnen
je zo heel moeilijk missen. Waar-
om, o waarom? Het heeft zo moe-
ten zijn en we moeten erin berusten

al is dal wel heel erg moeilijk. Maar
je geest blijft bij ons, blijft rondom
ons heen, nu en altijd. Woorden
van Iroost heb ik niet. Die hebben
we eigenlijk geen van allen. Maar
de herinnering blijft en ik citeer

tenslotte de woonlen van Guido
Gezelle:

Reeds jaren hen in hert

gevlochten en gebonden,

hoc scheurt hel als die band

op 't onverwachtste breekt.

K.Sr.

/Aclwiicnlir^t

.: -T|ütll»Wiia:;.:;|i
DAG ÉN NACHT^BEREIKBAAR- - 4

Dr. Gerkestraat 47 rd ^iZandvoort
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Ik vond^irat Ik zocht op de Grote Kroelit
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HETENIGEECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

3K De bekende witte Merccdcssen

s« Mercedes Old-timer 1935 type 320
% Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4

paarden
Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale
Grole Krocht 18. Zandvoort, tel. 02S07-12600-17588
Zandvoortselaan 140, Heemslede, lel. 023-242400

Rijwielhandel BOS
voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobecane. Kyoso en div

kinderrijwielen. Tevens

KISsleuteSservice en

rijwielverhuur

Grote Krocht 27, telefoon 12964

Alles voor handwerken
vindt u bij

'T LUIFELTJE
GROTE KROCHT26, ZANDVOORT.

•op*n: vanmaandag13 00 uut tot taiardagl3 00 uur

Nu nog . .

.

Grote baai

KAHEBAKVULLING
pim, 18'/2 kg 1 D,OU

pim. 9 kilo U,DU

RAUWE PENS
per pond tl^Ov

PIHAH
voordeelpak 25 kg «J«ff%fU

Profiteer nu van onze
zaterdagse aanbiedingen

TROPISCHE VISSEN en PLANTEN

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Fraberg boetiek
Grote Krortil 20b

telefoon 02S07-I85.V>

VRIJDAG KOOPAVOND

Heeft u het al nalezen

bij Fraber^ moet u wezen.

LEER EN BIJOUTERILKN

''^^i>==^>

ReiNtOENSTOMEM-PtRSeW

CROTE KROCHT 21 ZANDVOORT
Ttl 02507 2574W

-SS**

MATRAS
15 cm dik,

80x190

139,00
nu ook in grote maten.

Het Kastenhuis
Grote Krocht 2S,

telefoon 02507-17751

.

Hang- en iegkasf

met schuifdeuren

182x60x97 cm

198,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,

'telefoon 02S07-17751 .

Boek en kantoorboekhandel

Sigarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

Uw adres voor:

BOEKEN

TiJDSCHRIREN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-

ARTIKELEN

ROOKWAREN

STAATSLOTEN

TOTO/LOnO

LET OP
23 februari start de verkoop van de loten voor de

jubileum Staatsloterij met maar liefst

5 miljoen gulden extra aan prijzen.

*''i«s*UtH«C«0*£,
m

TURELUURS
VAN HET

TUREN?
Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant

lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan

voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.

Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n

begrip.

\
's morgens g«br*cht. '»middagi «i «choort

Tureluurs
van het turen ?

WIJ ZIJN ER VOOR!

V>. GROTE KROCHT 29 ZANDVOORT TEL 02507-16957

Brr... februari!

Maar bij Lida Bromet mode

is de lente al begonnen!

Leuke gebreide pakjes (Preté Porter)

Vooriaarspantalons (Tonis)

Vlotte rokken (Glan. Avon)
Schattige bloesjes (Lady Arrow)
Poloshirts (La Coste) en natuurlijk

voor de wat koudere dagen
lamswollen vesten en truien

van Pringle of Scotland.

Kom gauw eens een vleugje
voorjaar halen!

ufidaéwmetmade
Vrijdag Koopavond

Grote Krocht 19, Zandvoort,
telefoon 02507-17878

HOOGSLAPER ^v

metlad&éhburo '

" ine^nj

259iqö
.Het.KMéi^|Sji^
y

'
ji; Graté;Ktticitt^;?k^';

.

;telefdpn ÖJSOZilTTSlt -,?>"'

MATRAS
dubbel doorgestikt

14 cm dik

'Het Kastenhuis
; .Grote Krocht 25. .

' telefoon 02507-17751.

Nieuw
f'^^.. -j;^,;:^-^^

s;^^

voor een beter gezicht

DE GLASBRIL

Optiek Slinger
Gedipl. opticien

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 43 95.

Leverancier van alle ziekenfondsen.

Vrijdag koopavond.

Uw vakantiekeuze voor 1981 is bij

ons snel te regelen...

Wij vertegenwoordigen alle bekende

touroperators, zoals

Holland International
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Zandvoortmeey

aansluiting door
HAARLEM • Zandvoortmeeuwen is er

opnieuw niet in geslaagd om een uitwed-

strüd zegevierend af te sluiten. Tegen
het Haarlemse DIO kwamen de badgas-
ten niet verder dan een 1-1 gelijkspel,

waardoor de achterstand op koploper
Velsen tot drie punten is opgelopen.

In de beginfase van de wedstrijd waren
beide teams aardig aan elkaar ge-

waagd. Een iiard werkend DIO en een
wat beter Zandvoortmeeuwen waren
echter niet in staat om scoringskansen

te creëren. Na twintig minuten nam
DIO onverwacht de leiding, toen een
voorzet van rechts door de DIO-spits
half geraakt werd en via de toestormen-
de Kees Bruin in eigen doel werd
gelopen, 1-0.

Ondanks deze tegenslag trok Zand-
voortmeeuwen ten aanval om de ach-

terstand teniet te doen. Hierin slaagden

zij in de eerste helft helaas niet. Even
voor het rustsignaal staakte de scheids-

rechter voor tien minuten de wedstrijd,

aangezien er enige onenigheid was
ontstaan tussen spelers en een toe-

schouwer.

Direct na de hervatting van het spel

kreeg Zandvoortmeeuwen een gewel-
dige mogelijkheid op de gelijkmaker.

Een schitterende pass van Hans
Schmidt bereikte Eddy Vastenhouw,
doch deze liet de bal van zijn voet

springen.

Na de thee drongen de Zandvoorters
DIO geheel in de verdediging, maar
met de afwerking wilde het niet lukken.

Enige fraaie solo's van Pieter Keur,
besloten met harde schoten, vonden
geen genade in de ogen van doelman
Pellerin. Op het middenveld was het

Hans Schmidt die met prima passes en
goede acties zijn voorwaartsen aan het

werk zette, maar steeds stond de Haar-
lemse doelman een treffer in de weg.
Na tien minuten kwam dan toch de
verdiende gelijkmaker. Pieter Keur sla-

lomde door de DIO-defensie en zag
zijn te zachte inzet van de lijn gehaald,

waarna John van der Zeijs net buiten

het strafschopgebied de bal ontving.

Voordat hij gevaarlijk kon worden
werd v.d. Zeijs onderuit gehaald. De

Uitslagen Lotus

De DIO-doelman pakt een hard schot klemvast, voordat twee spelers van Zandvoortmeeuwen gevaarlijk kunnen
worden.

lAtlvcricniies)

Deze week weer heel veel

voordeel bij Radio PEETERS

PLATEN: James Last,

Aznavour, Sinatra, Presley,

MacCartney, the Band, Cliff

Richard, John Denver, Willy

Alberti. Lou Reed, enz. enz.

APPARATUUR:
Lenco versterker
2 X 52 w.
Lenco receiver

2x52w.
Lenco draaitafel

B + O draaitafel

598.' 298.

998.- 498.

398.- 198.

698.- 448.

Op alle CB apparatuur 10%
extra korting.

Complete
B + O set 3698.- 2998.-

Braunset 3998.- 2998.-

NOG veel meer aanb-edingen
in onze winkel en vooral in

onze kado-afdeling.
En toch altijd alles eerste
kwaliteit, service + garantie
ook op alle opruimings-
artikelen.

RADIO PEETERS
Haltestraat 56 -Tel. 13618.

Insluiting
ZANDVOORT - Zaterdagmorgen
ontdekte men in een caférestaurant in

de Haltestraat dat het geldkistje met

ƒ 3Q0,— was verdwenen. Waarschijn-

lijk heeft de dader zich vrijdagavond

laten insluiten, geen sporen van braak

werden aangetroffen.

Zandv. 75 moeizaam

langs lastii

ZANDVOORT - Zandvoorl '75 heeft jl.

zaterdag een zeer moeilijke klip om-
zeild, door het op revanche beluste

R.C.H, een nederlaag toe te brengen.
Toen ook de vaste spelers Arjan de Boer
(vakantie) en Luit Vcenstra (ziek) niet

in het Heemsteeds Sportpark konden
verschijnen, ging Zandvoort '75 niet al

(e gerust het veld in.

Aan hel spel was dif ook direct te

merken, vaak een beetje paniekerig
voetbal waarbij R.C.H, vaak bikkel-

hard voetbal tegenover zette. Toch
kregen de Zandvoort '75 voonvaariscn
goede kansen. Uit een van de vele vrije

trappen bediende Ruud v.d. Putten de
bal op het hoofd van Gcrard Nijkamp,
doch de bal ging juist over de lat.

Jammer dat ook de scheidsrechter niet

eenmaal de voordeelregel toepaste,

wat de Zandvoorters toch enkele malen
het scoren ontnam. Raymond Keuning
werd in het strafschopgebied gevloerd,

doch de arbiter zag er geen strafschop

in. R.C.H. 's beste man Bart van Wol-
veren domineerde in de Racing-aanval.

Een goede inzet van hem werd door
Joop Koops nog net met de voet tot

corner verwerkt. Een prima combinatie
Wim van Straten-Gerard Nijkamp,
waarbij de bal door Nijkamp juist over
de staander werd geschoten. Toch
kwam R.C.H, op 1-0, natuurlijk door
Bart van Wolveren.
Aort na rust ging Zandvoort '75 laatste

man Rien v.d. Vaart weer eens op
avontuur en terwijl de Zandvoort-aan-
hang al juichte ging de bal tergend

langzaam naar de verkeerde kant van

de paal. Na een kwartier plaatste Keu-
ning de bal naar Peter Braamzeei en
deze scoorde de gelijkmaker. Een goe-

de combinatie Kessel naar Van Wolve-
ren werd door laatstgenoemde niet

doeltreffende afgerond. Wederom was
Braamzeel op rechts goed weg en het

was voor de tweede maal raak, 1-2.

De stemming werd er hierna met beter

op, een tegenspeler kreeg nog een
boeking en Zandvoort '75 was blij dat

de scheidsrechter geen lijd bijtrok.

toegekende vrije trap werd door hem-
zelf alsnog in een doelpunt omgezet,
1-1.

Zandvoortmeeuwen bleef de meest of-

fensieve ploeg, terwijl DIO het moest
hebben van de counters die niet gevaar-
lijk waren. Een kwartier voor tijd

kreeg Wim Buchel nog een kansje, na
een voorzet van Kees Bruin, doch
Pellerin redde met de voet. Met Zand-
voortmeeuwen in de aanval kwam het
einde van deze niet op hoog peil

staande wedstrijd, waarbij de Meeu-
wen opnieuw een belangrijk punt ver-

speelde in de strijd om de eerste twee
plaatsen.

UOI
0000

Burg. V. Alphenstraat 102,

Zandvoort. tel. 02507-14565.

\-'!' -K^^r1S&ifS'.«*ï4w :

ZANDVOORT - De uitslagen
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MSDDELFUN
HALFLITERBLfK

RGSCHIOSS
IN WEGWERP
VERPAKKING

EXTRA

WASVERZACHTER
met zo'n lekkere frisse geur
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"Eenmaal, andermaal, nou komt 'r

nog wat van? Verkocht! ! I"
ZAISDVOORT - Wat zou Zand
voort moeten beginnen zonder Vei'

linggebouw „De Witte Zwaan?" -„..,
Z«nder de losse handel van Simon KljkoagGIl

ja dat is de kunst, een kunst die Simon
wel machtig is, zo op het eerste gezicht.

^) Waterdrinker", maar helemaal,

^ veronderstel eens, dat er geen geen
< veiling meer zou wordengehouden?
i Een echte Zandvoorter „Mot-er-
; niet-an denken" aldus één van de

'i-
enthousiaste kijkers op één van de

[[^ kijkdagen die voorafgaan aan de
echte veilingdag.

Want een veiling bij Waterdrinker,
dat is een feest, dat je niet licht

vergeet.

Eigenlijk begint het al dagen van tevo-

ren, wanneer de oudste van de gebroe-

ders, Simon, de hele handel eens be-

ziet, nummert; wat los goed in een doos
kwakt, en nooit vergeet dat zelfs bij de
meest uiteenlopende spullen in zo'n

doos, er wel een ,,echt stukkie edel

moei zitten".

Simon Waterdrinker is niet zomaar een
veilingmeester, neen Simon heeft een
ofven oog voor zijn handel. ,,Edel- en
onedel, ik verkoop het allemaal, maar
je moet het wel leuk houden" is hij van
mening.

Je moet zeker wat verder kijken dan je

neus lang is, ook op de kijkdag, want
als je de openingstijden niet goed hebt

gelezen kijk je tegen een gesloten deur,

waar een bordje kond doet ,,Ik ben
effe eten, en zo terug".

De kijkdagen van afgelojjen week wer-
den druk bezocht, want het beloofde

een mooie veiling te worden. ,,Eén

inboedel door sterfgeval, één door
vertrek naar Afrika, en een faillisse-

mentje, mens dat is pas handel" glun-

dert Waterdrinker, terwijl hij het druk
heeft met begroeten van zijn toekom-
stige klanten.

De ,,kijkers", de niet zo serieuzen dus,

neuzen maar wat doelloos rond. Neen,
dan de echte kopers, die haal je er

meteen al uit want die komen gewa-

pwnd met bloknote en pen, en noteren

de nummers van de waren waar ze

belangstelling voor hebben.

De belangstelling is net zo gevarieerd

als de handel, want naast een ouder-

wetse potkachel, (overblijfsel uit de
hongerwinter?) staat een gloednieuwe

koelkast, broederlijk naast een zelfde

exemplaar maar het verschil in bouw-
jaar is zeker vijftien.

Daarom ook zit er in één doos, inhou-

dende: „Een afgebrande dikke kaars

met een vergaan „prettige Kerstda-

cen", een afgedankte spons, (onedel). Lampen zijn er te kust en te keur, een

En
antiek, lichtelijk gedeukt strijk- hele groep beelden (afkomstig uit failis-

utje, plus een gloednieuwe meng- sement), naast dozen met aardewerk,

lan (de laatste twe vallen onder het Een antieke vaas, naast een beschuit-

begrip edel). „Een mens moet verder bus plus kandelaar, als je wat nodig

kijken dan zijn neus lang is, en ontdek- hebt, kijk maar eens goed het zit er vast

ken dat er heus wel wat goeds bij zit", wel tussen. Blikvanger lijkt een antie-

Uitgaande van dit principe, ontdek je ke? (ca. 60 jaar oud) secretaire, een

dan op een kijkdag inderdaad veel edel gave, oude stoel, een wandmeubel,
'tussen het onedel, maar de wijze van maar er is ook een aftandse grasmaai-

^^et hele zaakje bundelen en verkopen, machine, zonnestoelen, buitentafels.

TT" "PTT j
'jW"WV'^ '."

-^

Simon Waterdnnker in de rol die hem op het hjf geschreven is. namelijk veilingmeester. Foto Europress

dozen en dozen met vergeelde boeken.
Kopjes met en zonder oor, bundels
dekens etc. etc. etc.

One man show

Donderdagmorgen vroeg al komen de

toekomstige kopers in groten getale

naar het veilinggebouw. De kleine

ruimte is binnen de kortste tijd propvol

en voor de laatkomers blijven alleen de
staanplaatsen achterin over.

lAiifiirimtt'*

kijkdag in Veilinggebouw De Witte Zwaan, de toekomstige klanten worden door de veilingmeester ontvangen.

2orgvuldig worden de nummers genoteerd wan de artikelen vvaarvoor men belangstelling heeft.

In de morgenuren worden de nummers
1 t/m 300 geveild, in de middag zullen

de nummers 300 t/m 600 van de beurt

komen. Zo staat het geschreven, en zo
gebeurt het ook.
Geassisteerd door deurwaarder Ver-
hoeven, bereikt de show van Simon
Waterdrinker ongekende hoogten.

Zoals altijd in de familiezaak Water-
drinker, zijn ook voor vandaag de
taken verdeeld. Zwager Willem van
der Sloot zorgt die dag voor ,,Zomer-
lust", terwijl de broers Benno en Jaap
een handje helpen op de veiling.

,,Je moet zo rekenen: het is voor het

dorp een attraktie, en dan moet je ook
zorgen dat het er één wordt," zegt

Simon dagen later, wanneer zijn vei-

iinghal weer praktisch leeg is.

Soms is de sfeer zo goed, en het gelach

zo luid dat de mensen vergeten waar-
voor ze gekomen zijn. ,,Meid pas op,

dat is jouw handel, daarvoor zit je hier

toch" waarschuwt een vriendin wan-
neer er een keukenkastje, al te rap,

bijna door een ander wordt gekocht.

Ze is er met haar handopsteken net op
tijd bij, en wordt eigenaresse van een
fraai keukenkastje voor een tientje.

Dat er nog 26% veilingkosten, bijko-

men is haar bekend en ook dat ze zelf

moet zien hoe ze het thuis krijgt.

,,Wij helften natuurlijk de mensen die

het zelf niet kunnen, service van de
zaak. Wel reken ik transportkosten

want die wagen van ons loopt nog
steeds niet op water," vertelt de vei-

lingmeester. Maar dan moeten het wel
grote stukken zijn, en niet een school-

bord dat voor twee gulden van eigenaar
verandert, of het ,,best eikehouten
tafeltje, waarvan het blad wat los zit".

,,Wie biedt vijf gulden?", en in één
adem doorgaand wanneer het blad van
het best eiken tafeltje plotseling uit drie

losse plankjes blijkt te bestaan ,,Zie je

nou wel, echt eiken, om te controleren
leveren wij de deeltjes d'r los bij". Het

publiek lacht, en weg is het tafeltje.

Tempo, tempo, daar moet een veiling-

meester het van hebben, en wanneer
sommige artikelen te hoog zijn ingezet

en de respons dus niet groot is, wordt
het bod direct al veel lager. ,,Vijf

gulden voot die stoel, een beste stoel,

kun je mee in de zon". Het blijft stil.

,,Niet in de zon, nou dan een riks om te

zitten", het stoeltje gaat weg voor

ƒ 5,50.

Hoogtepunt

In de middaguren is men aangeland bij

het veilen van de grotere stukken.

Boeiend wordt het biedspel bij de
secretaire die het hoogste bedrag van
de dag oplevert, namelijk ruim elfhon-

derd gulden.

De dozen met boeken zijn dan al lang

weg, evenals de grotere kasten, tuin-

stoelen etc. Het publiek is in nog
groteren getale aanwezig en amuseert
zich kostelijk met de samenspraak van
de broers. Zo wordt er bijvoorbeeld

een zogenaamde roklamp geveild.

Wanneer Benno de lamp goed laat zien

aan de kopers, krijgt hij het advies van
zijn broer nu een keertje niet onder de
rok te kijken. Trouw aan het gegeven
,,er moet amusement aan vast zitten"

worden ook de laatste stukken onder
de hamer gebracht. Het publiek geniet

met volle teugen.

Omstreeks vier uur begint de uittocht

van de kopers. Wat gedragen kan
worden wordt alvast meegenomen, de
grotere stukken worden de komende
dagen opgehaald.

Intens tevreden overziet Simon Water-
drinker aan het eind van de dag zijn

veilinggebouw, en kan constateren,

,,op naar een volgende keer, want alles

is weg".

Margreet Ates

Lijndenaar Rob Meekel

zingt voor alternatieve

elfstedentocht

Het is vroeg in de morgen
op een winderige ziiterdag

het geluid van een schot vertelt me
dat ik op weg hen.

Snecuwveldcn rondom me
de wind recht in mijn gezicht

10 graden of meer onder nul

ik schaats in de race.

Dit is vertaald - hel eerste couplet

van een liedje dat de Lijndenaar Roh
Meekel mmakte over de Alternatieve

Elfstedentocht die jaarlijks wordt
verreden in Ouhi in Finland. Ook dit

jaar zal dat evenement eind februari

weer plaatsvinden. Rnb Meekel is

zanger-gitarist die regelmatig op-
treedt in de Zandvoortsc club Mous-
tache. De .song die Roh Meekel
schreef is nu verschenen op een
plaatje. De opbreng.st van de plaat,

die f 7,50 kost, komt ten goede aan
de stichting Alternatieve Elfsteden-

tocht.

Rob Meekel kwam tot het schrijven

van de song ,,/ love you Outu" toen

hij vorig jaar met vakantie in Firdand

was. Hij had zijn gitaar bij zich en

schreef toen de muziek en tekst van

deze song die zijn ervaringen weer-

geeft van de Alternatieve Elfsteden-

tocht. Tijdens de prijsuitreiking kon
hij het liedje al ten gehore brengen en
later werd het ook uitgezonden over
de Finse radio en televisie.

Afgelopen zomer is de song opgeno-
men met hegeleiding van de Hobo
Stringband. Het is een lekker m het

gehoor liggend plaatje, een beetje in

country -stijl. Muziek en tekst zijt\

dus van Rob Meekel. De solisten

zijn Leen Mulder, viool / mandoline
en Peng 0ffe, drums.

Ook dit jaar zal Roh Meekel weer
naar Finland afreizen om mee ic

doen aan de Ahernatievc FJstcden-

tocht, die dit jaar een bijzonder

feestelijk karakter krijgt omdat in die

periotie Oitlit .?65 jaar bestaat. Daar-
door organiseert de gerneentc daar
tal van everwmcnten. Normaal be-

taalt de slichting dat, maar nu bciaall

de gemeente dus mee. Croic sponsor
van het evenement is Finnair die

reductie geeft op de tickets.

Tijdens de periode dat de Nederlan-

ders er zijn wordt een Hollandse
week in Oulit georganiseerd. De
alternatieve elfstedentocht zal wor-
den gehouden op zaterdag 28 fe-

bruari. Inlichtingen zijn te krijgen bij

het bureau Finnevent, Herculessiraat

134, Amsterdam, tel. 020-797110.

Daar is ook het plaatje Ie bestellen.

Men kan ook in het bezit komen van
de plaat door ƒ 7,50 over te maken
op de rekening van de Stichting bij

de Banquc des Pays Bas, nr.

63.36.56.423.

';^ vm.

->j—

f

Rob

Huomenta, liuomenta

Jazzconcert op zondagmiddag
ZANDVOORT - De solist die zondag-
middag 8 februari in Pourquoi optreedt
is Bert de Kort (cornet).

Dit seizoen wordt een serie zondagmid-
dag-jazzconcerten gegeven die begin-

nen om 15.00 uur en duren tot 19.00

uur in Club Pourquoi in de Kerkstraat.

Het is geen vereniging, of stichting, dus
een bijdrage in de vorm van een
lidmaatschap of contributie wordt niet

verlangd. Wel vraagt men een toe-

gangsprijs van ƒ 5,— per f>ersoon om

de jazzconcerten mogelijk te maken
Het huisorkest is het bekende Hsn:
Keunc kwartet dat bestaat uit pianis'

Hans Keune, Thijmen Hoogwerf, gi

taar, Henk Kooger bas en Joop Koogei
drums.
Voor een ,,miniem" prijsje wordt eer
jazz-hap geserveerd, na afloop van he'

concert. Degene die wenst te blijver

kan dan gezellig aan tafel schuiven me
de jazz-musici, aldus gastheer Ros
Thijs van Pourquoi.

Programma Ned.

Ver. van

Huisvrouwen
ZANDVOORT - Het programma voor

februari van de Nederlandse Vereni-

ging van Huisvrouwen begon op drie

februari. Door de leden werd een

bezoek gebracht aan de edelsteenslij-

perij De Krekel.

Vanmorgen, donderdag, is de museum-
club gestart onder leiding van de heer

Kooy.
'

"ÏpX 'O februari wordt de algemene
' "-• „r - -ir--" ool,r.ii/1,.n in r«»»"-
;,

raat ,iDie Reakse" in Haarlem, aan-
! vang 14.00 uur. Op 19 februari gaan de
dames opnieuw naar het Frans Hals
Museum om de tentoonstelling ,,zil-

ver" te zien.

Het vogelrampenfonds staat in de be-
langstelling op dinsdag 17 februari, er
wordt dan een lezing met dia's ver-
toond, terwijl ook achter de schermen
van deze instelling een kijkje genomen
kan worden.
Terwijl op iedere donderdagmiddag in

het Gemeenschapshuis spelletjes wor-
den gedaan, wordt door maand beslc»-

ten op 20 februari met een gezamenlijl
ke chiiieese maaltijd bij Fong Lie in de
Zeestraat. Opgaven tot 15 februari bij

mevrouw Louman, tel. 15405.

(Advertenliesl

NU VERKRIJGBAAR

Vivat brood
Zonder fabrieksgist of

chemicaliën:
- een goede omsluiting vs' hei deeg

een verhoging van de biol'gische

voedingswaarde van liet-lGeg

- een volkomen natuurlijforood.

Volkomen natuu'ijk proces:

- natuurlijke gisting m' desem

in de molen met wjö gemalen meel

- langzaam draaienfi molenstenen

- biologisch volkof"'"eel met de

kiempjes.
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RINKO RENAULT

opMAANDAG 16 FEBRUAR1 1981 naar

te ZAPiSDVOORT
Tel. 02507 1 23 23 of 1 24 24

Een ffliaalbedrijf met een ruim
gesorteerde en overzichtelijk opgezette
doe-het-zelf-supermarkt zoekt voor haar

vestiging in AMSTERDAM-N,
Vdoornlaan 261

LCHEF
Leeftijd 20-25 jaar.

Een opleiding op LTS-niveau is gewenst.
Voor verdere inlictitingen of afspraken
kunt u bellen naar ons hoofdkantoor in

Hoofddorp. Graftermeerstraat 28.
telefoon 02503-1 7073 even vragen naar

dhr, Groen. Na 1 9.00 uur telefoon

02503-30194.

Gemeubileerde

flat te huur

T(;i o:">o; )8.i?)/

Voor alle merken

hoorapparaten
Alls soortan bsnerijan
en snoertjes, ook voor

ziBkenfonds.

G. Janssen
Gedipt, audicien

Binnenweg 92.

tel. 286963, tsr. 4

'aaeriG

Keifcstraat 6A • ZandvoMI - Tel 02507 - 1 6t 41

SPECIALITEITEN

ECHTE OUDE GOUDSE
KAAS EQi;
500 gram W^WW

FARMER-SAIADE 9 ak
200gram éLg>wZ3

ZALM-SALADE 9 ^c
200 gram Wftïï

IILw.G. BOSS
/ ft -fiP meesterschilder

INTERIEUR-AFWERKING
Specialist in Bekaert NAADLOOS
wandlexfiel.

Diverse behangkoUekties
Schouwtjeslaan 14A"'* • Haarlem
Tel.023.32 49 83

Qavan
Baskï>Canp

LOODGIETERSBEORIJF

P. VERSTERRE
Installateur van gas, water en

centrale verwarming

DAKBEDEKKING
Amstellaan 3 - Heemstede

Telefoon 023-28 19 18
U belt ' wijkomen

Grote sorlering

antieke

buerenhan};klokkcn

o.a. haantjes, blcKm-
en harp.slingers.

KENGEN
ANTIEK

Rijksstraalwen 75

Sassenheim.

Do. koopavond.

yifbe^

SPECIALITEITEN
Eesta2iFai2t

„Gbalêt HetWtte Hals**

JACK HOUSE
SpeciaUteken-restaurant met een
apart speciaalfondue-restauron t

tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: lel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.

Gravinnesteeg 9-1 1-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-31 70 58

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

.DUBROVNIK'
Zeestraat 41 , Zantvoort
Jansstraat 44. Haarlem

Tel. 023-322609

is bijna 10 jaar gevestigd.

Daarom hebben wij voor u vanaf heden een
{van maandag tim vrijdag}

speciaal wintermenu
- goulash-soep -

stokbrood

- gemixte grillplaat -

3 sorten vlees, saus en aardappelpuree

- palacinka -

warm flensje met koude roomvulling

f 14,50
Dit menu hebben wij alléén in Zandvoort.

Om de koude wintermaanden wat aangenamer te maken.
Wij zijn de gehele week geopend.

Voor leserveren:

Telefoon 02507-15110 na 15.00 uur.

A.s. vrijdag en zaterdag 6 en 7 februari

BALKAN VOLKSMUZIEK (UVF) in Haarlem.

Bowien. borrelen, dansen en dineren m die

sfeervolle bowling De Boerdeni' m
Heemskerk Van sukses verzekerde
kombinaties voof personeelsloeslen
btuilotten leceplies en jubilea

• Elt"^ vri|d<ig t-n

/dierd.ig.ivund

dansen en d'nci

dansun!

• Elke/oncl.ig

cianbcn v;in 1 7 00
uur lol 23 00 uut

• Levende nui/iek

Zeeweg 3. Overveen, tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong,

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid
's Maandags gesloten.

Pedicure praktijk

mevr. Joi^an-Rol

Beh. ook voor ver-

zorgings/bejaarden-

teliuizen. Beh. op af-

spraak. Praktijk in

Bouwes Palace.

Telefoon
02507-13871

Sr!

Hieödffiitie
HANDWERK
eiken tafels
lA'ij moken ^e voor u

^iL' ome
niccnve collcctir

Schaghcistraat 27

Haarlem
telefoon 023-327019

iBDBSBiiiiaanafiii9BB«anBBaGiBiinBaiBiiais

g HOUTHAWDEL C. MOOU B.V.

g PULSLAAIM 5. TEL 244609

g Meubelpaneien, geplastificeerde

® panelen en edelhoutsoorlen
o TEAK DEURPLATEIM
es

ra Wdndpldtcn, triplex, hoard, spdjiipid.ii, liii

^ wtjik liii lij.sliMi W<inc)ktiiklci)(!l;,, lirii.Mjr,

Q vüuwukjus (;lf'nn'nthsvs'ct;ni pl.mkilt.iijcr,.

^ Irai'hekjet. Alle sootlcn lijmen, kli;iti ipci

Hl wJrrri Verf LoiiviefJeutfii, cdt.'llmei.'i,

^ binni'ni.k'ur(3ri. s.iIouikIimih'm, ncfciMJsch.ii)

^ Kortom zoveel mogelijk voor de DOE HET J
e 2ELVER 8
ÏS ^'ütefddfï t» geopend foi fj uut s M(i,inifdtj s

ig
qeslolen s Middag;, v<>n 12 30 1 30 uur yeblolen g|

iBfflBBiniiiiiBaBaBBaiaaiiaBBaiBBaaaaiiaBa

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevrudgd door

J. D. MUIS
Zandvoortsoloan 32S - Bentvold/post Aerdenhout,

iel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).

Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere

?dken, voor particulieren en voor onport, en 70ük tiooi

lopend te koop tfflon beslibi 'joede prijiren- grote en kleine

wereldcollecties, landencollecties, verzdmelmyen Nedei

land en Overzeese Rijkidelen, goede losse zegels, seneb

en9ros en partijen

Geen object is te grout Er vvo'dt contant betjdld

Voor belangrijke aanbiedingen kom Ik gaarne bij u thuis.

Cunp Gaine, Ideale
pasvorm. Extra steun door
toepassing van zwaar elastiek
en mooie, sterke stof.

Met adjusta-bond^systeem:
makkelijk ventelbasr. dus
altijd pasaend. In twee
lengtes en drie heupmaten in
huidkleur. Ook als pantystip
verkrijgbaar. Er is ook een
model, speciaal voor
buikfiguren.

Verkr^'gbaar bij:

VAN
DER ZEE
Camplaan 7,

Haamstede

Functionele foundation

JAC. HERMANS PRIJSSLAG
filiaal AALSMEER zoekt een

WIIMKELVERZORGER
17-21 jaar, alsmede een

part-time KASSIÈR(E)
voor koopavond en zaterdag.
Minimaal 18 jaar.

Inl, bij de bedrijfsleider

02977-25699.

KOOIJMANS

FOROOTO

oêpd
ZANDVOORT

Ampirestraat 10
(naast ColpittI

Tol. 02507 - i 69 25.

b.g.g. 132 42
Ford vorkoop en

,service.

Ook voor diverse

merken inruilauto 's.

TE KOOP
grote maat leren jas,

filmcamera met toe-

behoren, diepvries-

kist.

Tel. 02977-20709.

OPENHAARD-
BLOKKEN

Gebr. Sweers, Hoveniers-
bedrijf, boomrooibedrijf.
Hoofddorp.
Voor particulieren en be-
drijven.

Tel. 023-284894. b.g.g.
2S2043 of 338608.

Elke werkdag van

halfnegen loi tialfeen

en van halltwee tot

halfzes geopend
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19 0021.00 uur

en zaterdags van
10.00- 12.00uur.

U bent welkom.

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoninger,. flats,
bedrijfspanden te Haarkam,

Heemstede, Bloemendaa^e.o.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.

Adriaan Pauwlaan 27 29 ie Heemstede Tel 023 288560'

VERHUUR VAN
• Caterpillar Buldozers

Volvo-dumpers• Kockum dumpers
• Caterpiller hydrokranen

Dagelijks worden vele door onze kwekers aangevoerde bloemen en planten geveild.

Na het veilen dienen ze over de wagens van de kopers te worden gedistribueerd.
Voor dil werk zoeken wij enkele

VERDELERS M/v

Hel werk kan zowel parttime als

(ulllime gedaan worden door mannen
of vrouwen van 18 jaar en ouder.
Een speciale vakopleiding is niel

veroisl. Wel bestaat voorkeur voor

sollicitanten, die in de branche
werkzaam zijn geweest en/ol luin-

bouwopleiding hebben genoten. De
werktijden ^ijn voor parilimers van
6 30-12 30 uur dr voor fulltimers van
6 30-15 30 uur ot 7.30-16,30 uur
Een goede beheersing van de nedei
landse taal is beslisl vereist

Wij vragen tevens enkele mede-
weikers. die begeleidingswerkzaam-
heden gaan verrichten bij de

AVONO/NACHTAANVOER
De werktijden liggen wisselend tussen-

16.00 uur en 7 00 uur, ook op zondag-
avond

Voor beide tunklies wordl geboden-
• een goed salaris
• een vakantietoeslag van 7V,%
• 24 dagen vakantie
• gratifikalie
• afslandsvergoeding

Heelt U belangstelling neem dan
persoontijk ol telefonisch kontakt
op met de afdeling Personeel en
Organisatie, telefoon 02977-34567.
(vragen naar dhr. J. J. Lanser)

PAUCE HOTEL ZANDVOORT
SOUWENS HOTELS

Ter aanvulling van onze brigade zoeken wij

voor het seizoen 1981 jonge, enthousiaste-

* café-restaurant-serveersters

of kelners

* ontbiitserveersters \
* vakantiehulpen en of r

part-time medewerkers(sters)

* hotelreceptionist(e)

Akipraken voor een sollicitatiegesprek graag

maten met ome lieer F. B. J. Veerman
Adr^s: Burg. van Fenemaplein 2,

2042 TA Zandvoort. tel 02507- 12144

toestel 29.

Voorjaar in eigen land
Bent U een van die geluksvogels, die buiten

Het hoogseizoen op vakantie gaan, geniet dan
eens van Uw eigen land

Wij bieden U moderne en comfortabele
bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen,

Dienthe) aan het water in een prachtige om
geVing. Op het park tevens rest., bar, super

markt, wasserette, verwarmd overd. zwembad,
tennisbanen, surfen, speeltuin etc.

Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.

(Speciale prijzen voor weekend en midweek)
Inlichtingen en reserveringen:

Recreatie-bungalowparl

Ermerzand
Dalerstraat 38B - Erm - Tel. 05915 - 4018-
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Open dag Sandra groot succes
ZANDVOORT - Door de huidiRe

bewoners van het voormalig hotel

Sandra aan de Hogcweg was zater-

dagmiddap; de rode loper uitgelegd,

de koffie vers gezet, en appeltaart en

cake gebakken om eventuele belang-

stellenden Ie ontvangen.
Dit gastvrije gebaar van de bewo-

ners tegenover de buurtgenoten is op
zeer grote prijs gesteld, want de
belangstelling was meer dan groot

op deze open dag die door de bewo-
ners was georganiseerd.

Door de werkgroep huisvesting

ZandvoorI was op 27 november van

'*r*- . .V

*• -^
.... 1 V

het vorig jaar dit pand gekraakt,

wegens langdurige leegstand. Na
toestemming van de curator van de

failliet verklaarde eigenaar, boot^de

werkgroep huisvesting het pand aan

woningzoekenden, in de categorie

een- en tweepersoons huishoudens

aan. Binnen een week was de woon-

.ruimte verdeeld, en trokken zo'n

negen a tien bewoners in dit uitge-

woonde pand.

Dat kraakaklies niet altijd negatief

behoeven te verlopen is hier geble-

ken, terwijl tevens door de bewoners

het pand bewoonbaar werd ge-

maakt.

Geslaagd
Geslaai

In de opzet, het pand bewoonbaar
maken voor deze categorie woning-

zoekenden, zijn de bewoners volle-

dig geslaagd. Ziet het hui.s er van

buiten zeer haveloos uit. van binnen

heeft men met man en macht ge-

werkt aan het bewoonbaar maken.
Trots lieten de bewoners dan ook
hun kamers zien.

Beneden beschikt men over een

grote gezellige huiskamer voor alle

bewoners, compleet met zithoek,

tafeltennistafel en tv. In de keuken

kunnen alle hesvoners terecht, die is

voor gezamenlijk gebruik (compleet

met wasautomaat weggehaald bij

het grofvuil) de douches werken
weer, dank zij de aansluiting van

gas water en elektra door de ge-

meente, terwijl op de bovenverdie-

pingen de kamers van de bewoners

zijn. Naar eigen idee en stijl waren
deze kamers ingericht, waarbij spe-

ciaal de kamers met een eigen

..entrcjol" waar geslapen werd voor

originaliteit een hoog cijfer scoor-

den.

Bezoek

Deze open dag werd erg druk be-

zocht. Veel buurtgenoten kwamen
eens een kijkje nemen, waarbij

enkele kleine wclkomstgcschenkjcs
hadden meegenomen. Zo was er

een mevrouw die aanbood voor de
gezamenlijke huiskamer gordijnen

te naaien, een aanbod dat In dank
werd aan\'aard.

Teleurstelling was er wel bij de
bewoners dat er zo weinig belang-

stelling was van de zijde van de
gemeente op deze dag. ,, Behalve
Peter Ingwersen (CDA) hebben wij

niemand gezien en dat is toch wel

jammer, wij hadden zo graag laten

zien dat wij de zaak serieus ter hand
hebben genomen" aldus één der
bewoners.

Ook bij leden van de werkgroep
huisvesting die uiteraard aanwezig
waren werd de afwezigheid van
raadsleden gevoeld. ,.\Vij hadden
hen graag laten zien wat voor prach-

tig pand er nu al jaren leeg staat, en
dat men welicht had kunnen aanko-
pen. Ik vraag mij nu af of dit

onverschilligheid is, of dat men toch

last heeft van gewetensbezwaren"
aldus dit lid van de werkgroep
huisvesting Zandvoort.

Inbraak in woning

ZANDVOORT - Rond het midda-

guur, afgelopen zondag, is in een wo-

ning aan de Brederodestraat een in-

braak gepleegd waarbij een video-

recorder met vier banden, een antiek

gouden luciferdoosje, een visbestekcas-

sette verzilverd met ivoren heft in een

mahoniehouten doos en /5.5()Ü,

—

werden meeegenomen. De voordeur

bleek geforcee'rd te zijn en alle kamers

waren doorzocht.

Bloemendaal voelt

niets voor

groot busstation

BLOEMENDAAL - Bloe-

mendaal voelt niets voor een

groot busstation en een zes-

baansweg in Bloemendaal
aan Zee, aan de kop van de

Zeeweg. Liever houdt men
het iets eenvoudiger, met al

leen een wisselplaats, een
keerplaats voor de bus, ter

hoogte van het voetgangers-

plateau. Iets meer in de rich-

ting Zandvoort uit derhalve.

Bovendien zouden het in de

Bloemendaalse visie geen

grote, gesloten bussen moe-
ten zijn die een pendeldienst

gaan onderhouden tussen sta-

tion Zandvoort en Bloemen-
daal aan Zee. Het zou ook
best een soort Jan Plezier

kunnen zijn.

„Zoiets als het busstation in Haarlem,

dat willen we helemaal niet", zo lichtte

wethouder Van der Ham maandag-
avond tijdens een commissievergade-

ring van publieke werken de plannen

'over afwerking van BLoeraendaal aan

'Zee. ,,Ik heb het ook meermalen in het

gewest gezegd: we moeten het niet op

de conventionele manier doen. Je kunt

,ook kleinere bussen nemen, open bus-

sen. In de zomer, als de mensen naar

het strand willen, gaat het prima, en ik

denk dat ze dat ook liever doen dan
weer in een volle, warme bus stappen.

't Moet een beetje leuk zijn. Die
dingen leen je voor een maand of vier,

vijf en je zet er werkstudenten op. Op
een wereldtentoonstelling, bij de Efte-

ling, op allerlei andere plaatsen in de
wereld worden zulke open busjes ge-

bruikt om bezoekers snel over korte

afstanden te vervoeren. Ik vind dat je

gewoon creatief moet zijn".

Zesbaans

Eerder had wegenbouwspecialist
Kncppers van Publieke werken al afge-

schilderd wat een afschuwelijk gezicht

LIEVER PENDELDIENST

MET JAN PLEZIERTUSSEN

ZANDVOORT EN BLOEMENDAAL
zo'n zesbaans weg zou zijn. De klein-

schaligheid van Bloemendaal aan Zee
en de intimiteit zouden verloren gaan.

Er zouden verder moeilijheden ont-

staan met de stalling van fietsen, brom-
mers en motoren. ,,Dan staat binnen
de kortste keren het voetgangerspla-

teau weer vol", voorspelde hij somber.
Verplaatsing van het busstation naar
het voetgangersplateau leek de com-
missieleden evenwel ook niet ideaal.

,,Waar wij een mooi wandelplateau
aanleggen krijg je dan een opeenho-
ping van verkeer en daar ben ik ook
niet zo gelukkig mee", twijfelde de
heer de Korte (Pvda).

Het ziet er echter niet naar uit dat de
,,Bello" die hij uit Bergen terug wilde

halen, al deze zomer gaat rijden. Er
moet eerst nader overleg worden ge-

voerd met de gemeente Zandvoort, die

de Boulevard Bamaart opnieuw wil

inrichten met een vrije busbaan. En
bovendien moet Bloemendaal wachten
met uitvoering van de werkzaamheden
totdat CRM subsidie heeft toegekend.

van de toegangsweg naar het Helmgat
en uitbreiding van het parkeerterrein

zeker doorgaan. Maar twee nieuwe
afgangen naar het strand en de aanleg
van het nieuwe wandelplateaii zullen

naar alle waarschijnlijkheid pas medio
augustus aan de beurt komen.
De subsidie van de provincie is toege-
zegd, maar merkwaardigerwijs werd de
betreffende brief, gedateerd 28 oktober
1980, pas op 21 januari 1981 bij het

gemeentehuis in Bloemendaal bezorgd,
,,Ik vind 't toch a bloody shame dat je

drie maanden nodig hebt om een brief

de deur uit te krijgen", merkte de heer
De Korte op.

Gevolg is dat de aanvraag om subsidie

bij CRM pas eind januari kon worden
verstuurd en omdat de behandeling
enkele maanden zal duren is het uitge-

sloten dat per 1 maart aan het grotere
werk kan worden begonnen. En dat is

de uiterste datum, wil men voor het

seizoen klaar zijn. Werkzaamheden
tijdens het seizoen zijn onmogelijk en
dus zal er pas een begin kunnen worden
gemaakt na de grote vakantie.

(Adverieniici

De laatste fase van Bloemendaal aan

Zomer ^^' ^^ aanpassing van de wegen, staat

voor 1892 genoteerd, maar het is niet

Dit voorjaar zullen alleen verbetering uitgesloten dat het een jaar later wordt.

(A(lveiieniic)

BONT&
LAMS-
VACHT

suède en nappa
(ook grote maten)

alle bekende merken o.a.

rrro'o

see

!'iS«fe^ 4vj,

MORRIS
beforeyoubuy
donderdag koopavond

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote MaiM) / tel. (023) 31 26 55

Amsterdam: Leidsestraat 9 (tiij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96

.DOE ALS.
DE VAKMAN
SCHILDER
BUITEN
MET

SIKKENS
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2-kamerflat
gelegen aan Nrd. -Boulevard.

Voorzien van cv.
Koopprijs ASO. 000,-

Inl.:

Mak. Attema o.g.

Tel. 02507 - 12715 of 14555.

TE HUUR

SOUSTERRAIN
Cn 40 n 45 m', jp iitr

ingang v d stra.il?i|cln.

Icicaül voor op;,U)g

ruimte c d beslist mot
voor woonruimiu)

Hogevireg 27

telefoon 02507 16969

na 20 00 uur
020-366635

Krijgt u gasten?
Geen l)c/w.uiri

Wi) verhiirrn

hoddrjn, tafels, sloeltn,

ql.T.uvrrk porsriein en^

vfjor f \^< cjol' cienhi'irji

Ook verhuur van leuke

en praktische huisbars
DORPSPLCIN?

TLLEI OON 1?1M'13713
Pnvrii,! 18 00 uur 16658

r Een lekkere saucijs?

Even bestellen bij

Bakkerij

R. v.d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 15001.

Fa. Gansner & Co.
GAS' en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN.

WASTAFELS, enz.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal.

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Timmer/
klusjesman

voor al uw wrerk in en

om 't huis

Telefoon 02507-18531

Drogisterij Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN

voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23

Timmer-, Metsel-, Voegbedrijf

Chr. Koper
voor u renovatie, open keuken,

open haard, kozijnen, ramen, deuren en

verbouwingen.

De Wittstraat 5, 2042 AM Zandvoort,
telefoon 02507 - 16987

CsEMEENTE Heemstede

AANMELDING leerlingen

cursusjaar 1981-1982
Voor de op 17 augustus 1981 aanvangende cursussen van de kleuterscholen en de

lagere scholen behoort de aanmelding van leerlingen voor 14 maart a.s . te geschieden,

zoals hieronder is aangegeven:

KLEUTERSCHOLEN
OPENBAAR
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V&rassendenederlaagheren

Weinig doelpunten tocli goed

spel van ZVM-handbalsters
ZANDVOORT • Na een leuke partij

handbal zegevierden de ZVM-dames
verdiend over Kolping met 6-5. De
heren kwamen minder goed voor de dag
en verloren dan ook verrassend van het

laag geplaatste Berdos. De gasten zege-

vierden in een vrij hard duel met 21-24.

Dames

De dames van ZVM en Kolping zorg-

den voor een unieic gebeuren In het

zaalhandbal. Na een kwartier spelen

stond nog steeds de stand 0-0 op het

scorebord. ZVM had wel steeds het

beste van het spel maar de afwerking
was niet optimaal. Schoten te hoog
gericht of paal en lat «.tonden een
doelpunt in de weg.

De Zandvoortse-defensie gaf de aanval

van Kolping weinig gelegenheid om tot

gevaarlijke situaties te geraken. En als

Kolping een kansje kreeg dan waren de
schoten te slap. Na vijftien minuten
was het eindelijk raak. Met een vlam-

mend schot opende Truus Draver de
score. Even later volgde Erna Duker
het goede voorbeeld 2-0. Er volgde een
spannende partij waarbij Kolping
trachtte iets terug te doen. Ten koste

van een strafworp kon Kolping voor-

eerst van score worden afgehouden,
maar het was uitstel van executie. De
toegekende strafworp betekende 2-1.

ZVM hield de defensie goed gesloten

en met een bijzonder snelle en fraaie

counter wist Janneke de Reus opnieuw
de marge uit te breiden, 3-1. Toen een
van de Zandvoort.sen twee strafminu-

li resultaat

Sporting OSS
ZANDVOORT - De volleybalsters van
Sporting OSS hebben na vier nederla-

gen op rij eindelijk weer eens een
overwinning weten te behalen.

Triumph werd met 3-0 van het veld

geveegd. De overwinning is geen mo-
ment in gevaar geweest en deze was
ook broodnodig om niet verder af te

glijden op de ranglijst. Door deze zege
hebben de dames een goede midden-
moot positie ingenomen.

l.v.m. het tien-jarig bestaan van Spor-

ting OSS organiseert deze, in samen-
werking met ASV Sandevoerde, a.s.

zaterdag een auto-puzzelrit in de ge-

meente Zandvoort. De start is om
14.30 uur vanaf de Van Pageehal. De
inschrijving staat open vanaf 14.OU uur.

Aansluitend op deze puzzelrit wordt er

's avonds een bingo-avond georgani-

seerd.

l-\<l\i-iU'illlrl

Audi
C300O

GARAGE
STRIJDER
Burg. V. Alphenstraat 102,

Zandvoort, tel. 02507-14565.

Sportprogramma

Zondag: HBC-Zandvoortmeeuwcii
14. .10 uur te Hccmstedf.
TZB-Schalkvvi|k M..'^(i uur. Kcnncmcr-
sporipark Zandvoort

ZAALVOETBAL
Donderdag: DSC 74-Nadituil 19.01)

uur. Kennemcrsporthai.
Iloiig Kong Z-Canllon B 20 45 uur.

Sporthal llillcgoni

Maandag. Zandvoort N- EuropiaiU II

21 30 uur. Sporthal Nieuw Vennep
Woensdag- I'hinihers-Apollo 19 50

uur. Sporth.il llillcgoni.

Duikteam

Zandvoort

houdt demonstraties

/.\ND\'OORT - liet Duikteam in

Zandvoort wil de club nieuw leven,

inbla/en en houdt om te heginnen een

ledenwervings-aktie op uoensd.ig IS

februari in /uenibad De Duinpan. Le-

den van het Duikteam /uilen dan dc-

mon\ir<ilies geven en het puhhek voor-

liLhinii; geven over de akiiviiciien die

(.Ie club in de komende tiid op het

progianuiia heelt slaan De ilenionstra-

lies /i|n tiie avond van.if 21 00 uur.

Z'meeuwen laat

liggen op over
VELSP^N- Evenals vorige week moest

Zandvoortmceuwcn de punten delen. In

een aantrekkelijke wedstrijd hield gast-

heer VSV de Zandvoortci'; op I-l.

Zandvoortmccuwen Ls vrijviel de gehele

wedstrijd de betere gcviccst, doch het

overwicht Kon niet in meerdere treffers

worden omgezet. De laatste weken laat

de afwerking van vele fraaie kan.sen,

zeer te wensen over.

In het eerste gedeelte van de wedstrijd

trok Zandvoortmceuwcn direkt ten

aanval. Twee .snelle spitsen en opko-

mende middenvelders zorgden voor

veel gevaar in de VSV-defensie. Dc/e
defensie kon slechts overeind blijven

door de ballen lukraak weg te trappen.

Kansen konden toch met uilhh|ven

voor de badgasten. Zo had Ed Vasten-

houvv bepaald pech toen hij een voor-

zet van Hans Schmidt in ene op de

.schoen nam De bal was onhoudbaar in

het doel verdwenen als teamgenoot
Pieter Keur met in de baan van het

schot had gestaan.

Zandvoortmceuwcn bleef goede aan-

vallen op/citen. Zelfs de verdedigers

trokken ten aanval en de volgende
mogelijkheid was voor Chris Jong-
bloed. Ver opgediongen verscheen hi|

alleen voor de doehiian, doch ook /i|n

inzet liep op niets uit hven later was
het Marcel Schoorl die een goede kan-,

om zeep hielp.

Tegenover ,il deze kansen kon VS\'
slechts eenma.il gevaarli|k uitbreken.

Gelukkig voor Zandvoorlmeeuwen
knalde de linkerspits de hal in het

zijnet.

Na de rust ging de strijd meer gelijk op.

VSV worstelde /ich onder de druk van

de Zandvoortcrs vandaan, maar de
aanvallers konden de Meeuwendcfen-

teft kreeg kon Kolping vlak voor de rust

tot 3-2 ophalen.

Na de rust wederom een goed combine-
rend ZVM, die direkt de aanval zocht.

De eerste de beste aanval leverde een
strafworp op. die door Truus Draver
werd verzilverd. De Zandvoortse da-

mes bleven doorgaan, doch een goede
Kolping-keepster stond een hogere sco-

re in de weg. Nadat Kolping had tegen

gescoord was het wederom een snelle

break out. nu van Astrid Molenaar, die

voor 5-3 zorgde. ZVM bracht vaart in

het spel en een hogere was een kwestie

van geduld. Een fraaie combinatie door
het midden van de Kolping-defensie en
het was Truus Drayer die voor de derde

maal raak schoot 6-3.

Met nog vijf minuten te spelen leek de
overwinning veilig. Kolping dacht daar

echter anders over en met twee snelle

treffers was de spanning weer volledig

terug. Bekwaam op balbezit spelen,

deed ZVM de verdiende overwinning
behalen.

heren

Een slechte start en een zwak slot van
de wedstrijd tegen Berdos hebben de
ZVM-heren de das omgedaan. In een
zeer korte tijd keken de Zandvoortcrs
tegen een 0-4 en even later tegen een
1-6 achterstand aan. De defensie sloot

SIC niet verontiusten Z.uuKourtineeu-
vven bleef het beieie v.ui hei spel op de
grasmat leggen en na vi|ltien minuten
was het eindelijk raak I cii goeile een

twee combinatie tussen 1'ieiei Keur en

Marcel Schoorl stelde eeistgenoenulc

in staat om de score te openen. 0-1.

De Zandvoortcrs lieten /leh toen wat

terugdringen Dctensief zal het eebter

goeil lil i.lka,u en tie \oorvv,iailsen

bleven met snelle eounteis loeren o\i

mogeli|kheden om de seoie te vei ho-

gen üeheel onvervvachls en onnodig
kw.im VSV toch langs/i| I en toege-

kende vrije tiap werd door doelman Ld
Stefters op ongelukkige wi|/e in eigen

doel gestompt, I-l. Zandvoortmeeu-
wen toog wederom ten a<inval om de
winnende trctler te forceren Schoten
van Pieter Keur. Marcel Schoorl en
Hans Schmidt vonden echter de Vel-

sen-keeper op hun weg

met goed en bijna elk schot op het doel

van Pieter Trommel was onhoudbaar
raak.

Nadat Pieter Trommel zoals gewoon-

lijk, een strafworp stopte kwam ZVM
wat beter voor de dag. Snel werd de

achterstand verkleind tot 5-6. Berdos

streed met een prima, soms te harde

inzet, voor de overwinning. Veel span-

ning en veel doelpunten deden de stand

oplopen met steeds Berdos iets voor.

Tot aan 9-11 bleven de gasten ZVM de

baas. Enige goede akties van de ge-

broerders Joop en Djurre Boukes en

Co Schouten, die het aan de cirkellijn

zwaar te verduren had, zorgden er voor

dat ZVM met 13-12 voorsprong ging

rusten.

Na de doehvisseling een vrijwel gelijk-

opgaande strijd met ZVM steeds aan

de goede kant van de score. Tot aan het

ingaan van de laatste vijf minuten had

ZVM voordeel (20-18), maar Berdos

gooide er nog een schepje bovenop en

de Zandvoortcrs verslapten enigszins.

Berdos kroop naderbij en nam kort

voor het einde zelfs een 20-23 voor-

sprong. Ernst Pehie zorgde nog wel, via

een strafworp voor 21-23, maar een

alles op de aanval gooiend ZVM,
verwaarloosde de verdediging en Ber-

dos bepaalde de stand op 21-24.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDOENMAKER

J. V. d. BOS
Bilderdrjlcstraat 5
Telefoon 13796

Piano gevraagd voor
vereniging,

eventueel elektrisch.

Tel. 020-265611.

na 19.00 uur
0250/-17462.

Emin
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR:

RUILWONINGEN
MAAND FEBRUAR1 1981

1.

Aangeboden: ben. duplexw/oning Van Len-

nepweg (oneven).

Huurprijs f 122,40 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.

2.

Aangeboden: 3-kamerflat Van Lennepweg
(even, 1 hoog)
Huurprijs f 197,15 per maand.

Gevraagd: eengezinswoning in Noord.

3.

Aangeboden: eengezinswoning Celsiusstraat

(even). Moet nog gewijzigd

worden. Huurprijs f 241,60
per maand.

Gevraagd: kleinere woning, begane grond
bijv. Linaeusstraat,

4.

Aangeboden: flatwoning voor alleenstaande,

Lorentzstraat.

Huurprijs f 432,85 per maand.
Gevraagd: woning in centrum.

5.

Aangeboden: flatwoning voor alleenstaande,

Lorentzstraat.

Huurprijs f 432,85 per maand.
Gevraagd: grotere woning.

6.

Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat

(oneven).

Huurprijs f 556,50 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning in dorp.

Woningruil geschiedt alleen volgens de richt-

lijnen van de ruilregeling.

Belangstellende huurders van EMM of Ge-
meentewoningen dienen vóór eind februari

1981 schriftelijk te reageren onder vermelding
van de aan te bieden woning en lidmaat-

schapsnummer/geboortedatum.

Advertenties

worden toch niet

gelezen

Dit is een advertentie

Aangeboden:

volledige

horecapapieren
eventueel met
medewerking.

Tel. 02507-13075.

Gelijkspelte weinig voorNlltot

Prima zaalvoetbal Hong Kong
ZANDVOORT - Het blijft de SC Hong
Kong Zandvoort voor de wind gaan.

Ook het belangrijke duel legen Zekveld

Sport vterd, na prima zaalvoetbal, win-

nend afgesloten , 6-3. In de hoofdklasse

gaat het met Nihot en Rinko minder

goed. Wel behaalde Nihot een gelijkspel

tegen Beauty (6-6) maar degradatie zal

niet meer te vcrkomcn zijn. Rinko
verloor met 4-3 van Wilms Floct en er

moet een wondei gebeuren om aan
degradatie te ontkomen.

In een goed bezette sporthal van Aals-

meer mim Zckvcld snel afstand van

Hong Kong. Binnen dertien minuten
was de stand reeds 2-0. doch de Zand-
voortcrs waren geenszins geïmponeerd.

Nog voor de rust haalde Hong Kong op
tot 2-1 door een doelpunt van Ed
Vastenhouw en kort na de doehvisse-

ling zorgde dezelfde speler voor de

gelijkmaker. 2-2. Hong Kong kreeg

steeds meer vat op het spel van de

tegenstander en met fraaie akties voer-

den Pieter Keur (2.\) en Menno Vissers

(2.\) de stand op tot 2-6. Zelveld Sport

kon slechts nog eenmaal tcgenscoren

maar verder zat er niet meer in voor de

gastheren. Doelman Eddy Steffcrs en

Ed Vastenhouw vielen in deze wed-
strijd op door hun goede spel.

Degradatiekandidaten Nihot en Beauty
kwamen in Hillecom tot een aantrek-

kelijke en op de aanval gespeelde parti|

zaalvoetbal. Zoals wel vaker gebeurt

dit seizoen liet Nihot in de slotfa.se een
overwinning glippen. Voor de rust nam

Permanent te tiuur

zomerhuisje
voor een persoon.

f 450,- p m. alles inbcgr,

Br o nr ZBO^bur

V d blad

re KOOP

damesfiets
z g.a n

Heren-
racefiets

Telefoon 02507-18026

JONGE, ENERGIEKE

BARKEEPER
27 jaar, wonende te Zandvoort, ambieert een
functie als barkeeper in een van de vele bars of

discotheken die Zandvoort rijk is.

Licfsl een 8-3 zaak of iiachiclub. Heb ruime ervaring.

Spreek vloeiend L-ngelscn Duns.

Gaarne u» Iclcfonischc rcaelic onder nr. 02507 - I 71 16.

NOL DE KATER

TfHUUR

2 kleine

appartementen
Telefoon 023-327834

tussen 9.00-16.00 uur

TE KOOP

open diepvriesmeubel
zeer geschikt voor ijs en andere

diepvriesprodukten.

2 jaar oud, t.e.a.b.

Telefoon 's avonds 02507-13498

TE HUUR
voor jongo vrouw

etage
f 600, p in

Br. o. nr Z505
bur, V d blad

Wie heeft op 3 februari

miin

gladde gouden

armband
gevonden?

Tegen bel ter, t. bez.

IVIevr, Stokman,
Stationsplein?.

telefoon 02507-14651

Ie klas VERS HOLLANDS PAARDEVLEES
(eigen slachting)

Verkoop aan particulieren

Donderdag v.a. 13.00 uur tot 20.00 uur

Vrijdag v.a. 8.00 uur tot 18.00 uur.

GEVRAAGD

hulp in de

huishouriing
voor een halve dacj por

weck. f 12 p u

Mevr Van Erp,

Fenemaplein 7, flat 14,

telefoon 15539

Biefstuk kilo 24,00

Rosbiefkiio 15,00

Riblappen kilo 13,00

Magere lappen kno 1 3,00

Tartaar kilo 10,00

Gehakt kilo 8,00

Doorregen lappen kno 8,00

Karwijlappen kno 13,00

ca.

Ketelverse paardeworst
15x nationaal en internationaal met goud bekroond.

Vleeswarenfabricage en vleeshal
Oude Schipholweg 987, Boesingheliede (gem. Haarlemmermeer)

Arie Bos

Gt'vraacid van A tot 2b
|ul.

gemeubileerd

zomerhuis
ol APPARTEMENT voor
rublKj ycvin, 2 groten ('n

4 kind van 16 20|adi

Eikelstam.
Koningsvaren 41.

3063 HP R'dam

Horeca
echtpaar
mot pivariiic) imi

Wlonkcnni', biedt .-u li

aan v.'h ii ^ bcizocii

Telefoon 02507-16524

Nihot ccii 4-2 voorsproniz door doel-

punten van Rob GaiLsncr (2x) en Ruy-
niond Keuning {2.\).

Na de p.iu/e bleef de slrijd spannend.
Beauty kwam direkt terug tot 4-3 m.iar

even later zorgde Rob Gansner voor
5--''. De Zandvooiters /akten uat weg
en Beauty piotiteerde snel om de stiijd

gelijk ie trekken .'i-3. Toch leek hei

erop dat de h.idgasien nicl de wiiisi

zouden gaan siniken, loen Jan Rotie-
\eel 6-.S op het scoichoid braehl In de
allei laatste seeontlen van de weilstriid

wist Beauty toch nog de niet meer
\ciwachle geh|km,iket te piotluceien

Rinko

Rinko leed een oiiüclukkipe nederlaag
tegen AVilnis 1-loet In het begin zat hc-^t

Rinko nog we! mcc. ,\'adat VV'ilnis Moet
de score had geopend werkte even later

een W'ilins-speler de bal in eigen doel,

\'lak voor de rust nam Rinko de
leiding 'leun Vasteiiiuuiw speelde de
defensie van de gasten uit en een van
hun veidedigeis gat het laatste /etje

aan ile bal 2-1

Wilnis I-loci kw.im sterk tciuL; en ,il

s|Xiedig was de stand wcei uelijk 2-2

Rinko gooide alles op de .laiival en e?

ontstonden prachtige k,iiis(.ii op een ot

mceiileie doelpunten I nige uitvallen

\aii \Nilnis |-'kiet betekeiklen wel doel-

punten en een 4-2 achierstaiul Wei
kwanien de Zandv<ioiieis nog vi,i

Teun Vastenhouw utt 4-.'? terug ni.iai

meer zat er niet in

Medina Carpets

in een niet al Ie beste wedMri|d moest

iA(Im.'iu-iuh I

SC Hong Kong onder zware druk.

Medina Carpets /ijn meerdere et ken-

nen in Zomer/!org, Mei een voor /aal-

voeibal wel /eer lage score (1-0) gingen
de Zandvoortcrs de boot ui. Ondanks
het slechte spel heeti er /.eker moer m
ge/!eten voor ,\Iedina, doch een g'oetl

keepende Zoiner/org doelniiiii stond
niet goetle reddingen een geli|kspcl in

de wei;

J

Nog een dikke wcok en het is

weer over voor een half jaar.

Dus kom nu nog even langs
voor de ECHTE koopjes.

Zie onze vorige advertenties.

RADIO PEETERS
Haltestraat 56, Zandvoort

Standen
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Ik vond MTat ik zocht op de Grote Krocht##«

14 februari
Valentijndag

Op \ ikniiin 1 1 Ithru iti 1 \ ii nxii / ii h ni spukm
1 li.l IS tk d 11 du ^ itrulsth ip dn /\^\\ unii il IiclII

miluikl' tkl iK i.t_n n.ki inluid hi| iiilskk uni irn.n

(.1.11 cii kI iiK'- iiKi liKHnKri iil nu i i. ii pi uu li. M.r

I isstri

Speciaal hiervoor hebben v,\\ een boeket

en bloenisliikie samenncsleld.

rf jr

i^^l^lfitfl GROTE KROCHT 24,

fU^n l^i^l^ ZANDVOORT.

Ëen Neckermann reis

boek je niet bij iedereen
maar wel bij ons!

Neckermann biedt volop keus en is vaak
goedkoper. Of het nu gaat om voordelige
Vliegreizen, gezellige Busreizen, prima
Autoreizen, fabelachtige Verre Reizen of
Stedenreizen voor tussendoor.

Graag vertellen wij u er alles over

REISBUREAU
KERKMAN

Grote Krocht 20. Zandvodrt

telefoon 02507 12560

tipwn v«omaandag 73 00 uur tot taten)agl3 00uu>

ftEINlOEMSTOMENKRSEN

Aieanette'
GROTE KROCHT 1\ ZANOVOOflT

TCl 02507 25W

seho,M^§
«iruo&mS^ftflV

«C>K>*f,
m

s mor9«ns 9tty»crtt »middagsal»c)ioon

Alles voor handwerken
vindt u bij

'T LUIFELTJE
GROTE KROCHT26, ZANDVOORT.

Rijwielhandel BOS
voor o a

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobecane, Kyoso en div

kinderrijwieien. Tevens

KIS-sleutelservice en

rijwieiverhuur

Grote Krocht 27, telefoon 12954

- Stevige
ledikanten met

spiraal

80xl90cm

119.-
H*t Kastanhuis
Grote Krocht 25,

telefoon 02507 -17751.

Hang- en legkast

172x50x97 cm

159-
. leverbaar uit voorraad in

4 kleuren.

HatKastanhuis
Grote Krocht 25,

telefoon 02507 -17751

MATRAS
IScrtidilêf ;

80x190 ^',;

139,0C|Ï
nu ook in grote mïtenj j

Het Kastenhülis
G rota Krocht 2S;

telefoon 02507-17751.

. iMAtRAS
^Tdubbel dobrgestikt

v.Hat Kastenhuls
/i*,". ...,•

'•:>.«.
. jGrota Krocht 25,

, talafoon 02507-17751.

Nieuw

voor een beter gezicht

DE GLASBRIL

Optiek Slinger
Gedipl opticien

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 43 95.

Leverancier van alle ziekenfondsen

Vrijdag koopavond.

Boek en kantoorboekhandel

SIgarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

Uw adres voor:

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-

ARTIKELEN

ROOKWAREN

STAATSLOTEN

TOTO/LOnO

LET OP
23 februari start de verkoop van de loten voor de

jubileum Staatsloterij met maar liefst

5 miljoen gulden extra aan prijzen.

HETENIGEECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

* De bekende witte Mercedessen

« Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4

paarden
Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600-17588
Zandvoorlselaan 140, Heemstede, lel. 023-242400

Banketbakkersijs 12 smaken

CnipOlatatllitianCl metmarasqumsaus

Pudding, een lekkernij m diverse smaken

AART VEER
Grote Krocht 23 - Zandvoort

dus ik kocht ^vat ik zoclit op de Grote Krocht

CHIN. INDISCH RhSlAURANT

Zeestraat 55

ZANDVOORT
Tel. 02507 -146 81

Ter gelegenheid van ons 10-jarig beslaan bieden wij u een ^an on/c
spcciaiileilen, de

Indische rijsttafel ..n „«rlS,- pp

Het kopje kol! ie er iid krijgi u van ons

Hel kindermenu kosi nu 10.- mei een glaasje Iris en een i|s|c (oe.

De/c -aanbiedingen gelden van maandag l/m vrijdag, (ol 20 maarl

Voor het afhalen hebben wij m de/e periode spci-iale dagaanbiedingen

Dini>dag: nasi of bami met 4 si saleen aijar voor lü.üü

Woensdag: '•'; kip in kerrv saus 7,50

Donderdag; \ oc Yong Hdi 7,50

Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) 1 1 ,50

Vrijdagavond 13 februari

onbeperkt

mosselen

PP-
CAFE - BAR - RESTAURANT

„DE KOUSENPAEL"
Haltestraat 25 - Zandvoort - Telef 02507 - 12567

S.v.p. tijdig reserveren.

IX yocclkoopstt l'tuucot -iOs

de sulan kost t H 'WS - (mj IMW ) Dat
IS v\eiki.liik vvciniLj.ilsuLVcn kiikt n.i.ti

de/L S pcisoons .iiito

I n .lis u dc/c -ïOS Sctlaii d.in

vei.U(-Ii|ki iiiLi/iin tonaiiienien Bch.iKc

15.995,-
.lis Sl (.1.111 IS de ->(iS(K)k Icvcibi.ii inCiI

C>1 S sR Bit.ik tn DicslI vcisie Hijde
iVLi'ii-iit iO^ is.iIIls uimi <)()k(.li, ki u/c'

DE 305 KOST
WERKELIJK WEINIG.

mk>

,

DE 305 HEEFT RUIMTE
VGORCOMFOin:

\i iliiLiik \(iti;LnstlL «jUkicIl 1 ( 1 norm
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•EERSTECONCEPTNOTA'SSPECIFIEKWELZIJNGEREED'

Hoe zwaar telt de 'wegingsnota'

—bij voorbereiding welzijnsplanning

Webijnsplanning

ZXNDVOORT - Volgens hel tijdschema \an de «cl?ijnsplannin(; dient een

wegingsnota voor 15 januari 1981 opgesteld te zijn. I)c7e nota dient dan vcr\olgcns

voor 15 februari 1981 te 7ijn \astgcsleld door de commissie. Hel eerste concept \an

de/e ucgingsnota uerd op 3 februari door de commissie welzijnsplanning

besproken.

In dit stuk, of nota, die ..wegingsnota" wordt genoemd, 7al op basis >an

doelstellingen en uitgangspunten worden nagegaan ol. en op welke wijze de wensen
van de instellingen en inwoners kunnen worden \crwe7enlijkt. Deze nota is te

beschouwen als een vervolg op de 'nota aan/el tot welzijnsplanning' die op 5

tcbruari 1979 werd \astgcsteld.

Het totale welzijnsplan heeft betrekking op instellingen, die kunnen vallen onder
de nu reeds van kracht zijnde rijksbijdrageregelingen. Voor Zand\oorl zijn dit

^voorlopig) alleen de rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel werk en de tijdeii|ke

Hjksbijdragercgeling emancipatiewerk, gezien de hoedanigheid van de aktniteiten

die thans worden ontplooid.

\ («ir ck' eerste \ier |,iai is in de
il^egmusnota niet het gehele terrein van
de sotui.il-culturcle aktiMteitcn en
cniancipatic-aktniteiten aan een her-

wa.irdering onderworpen De bestaan-

I
<je aktiviteilcn zijn voor het overgrote

' deel ontstaan op basis van maatschap-

!
peli|ke behoeften.

Groepen burgers hebben zich op \rii-

willige basis ingezet voor oprichting en
fristandhouding van allerlei verenigin-

gen en groepen Al deze initiatieven

ïiiogen niet ineens in een onzekere
situatie worden gemanoeuvreerd' . al-

_vius de commissie in haar nota Criteria

• tnoeten vvoiden ontwikkeld. bi|v in

")>iibMdieregelingen welke voor de
(nerheid als richtlijnen kunnen woiden
iiaiigi. houden indien zulks noodzakeliik

Is De vvel/iinstonimissie heeft via een
invent.inbalieiiota en vragenslelliiigen

lian diverse organisaties voldoende
werkmateriaal verzameld om de weg-
jncsnota aan de orde te stellen

Jlndeling

'Door de commissie zijn drie catego-

rieën onderscheiden waarbii men heeft

laten ..meewegen", of de betreffende

(iktiviteilen vallen onder de huidige

"ri|ksbi)drageregelingen en /of het voor
het uitvoeieii van de sociaal-culturele

j

.iktiMteiten van ue/enli|k belang IS dat

I /ogciia.imde doelgroepen - oa vrou-

wen uerklo/en ouderen culturele

minderheden jongeien en gehandicap-
ten - extra a.indatht krijgen \ooris is

het van belang voo de kwaliteit van het

sociaal-culturele werk. dat voortdurend
ingespeeld wordt op de maatschappelii-

ke behoeften, die zich telkenmale weer
in andere vormen aandienen Men is

echter van mening dat het particulier

Initiatief met ondergraven mag wor-
-den
De eerste caiegoiie van sociaal en
culturele aklivileiten wordt gevonden
jn het pakket akliviteitcn ' hetwelk

(J-eelzijdig IS en wordt uitgevoeid in

^«Jaartoe speciaal ingerichte gebouwen
•Jüiidei begeleiding \<m beroepskiaeh-

JHieionder vallen het aktiviteiteiieen-

nVum het Cultureel Centrum en de

Stichting

De aktiviteiten vallende onder de/e
icategorie vervullen een belangri|ke

^unktie in het soeiaal-cultureel gebeu-
>\cn binnen de gemeente Zandvoori
"Het aktiviteitenpakket zal derhalve

•jaarlijks aan een bijzondere weging
Idienen te worden onderworpen In de

|iietrcffende subsidieverordening zullen

itegelingen oj^genomen worden welke
l^nhouden dat de |aarli|kse lasten ten

'J^ehoeve van de goedgekeurde perso-

Hieelskirmatie. de vooral goeduekeuide
Jiuiwestingslasteii en de eveneens voor-

Mi goedgekeuide oiganisatiekosten vol-

üledig gesubsidieerd worden \ oor de
]|uitvoering van aktiviteiten zullen be-

-dragen moeten worden vastgesteld te

^enien op de voorgenomen aknviteiten

"tweede categorie

leronder vallen sotiaal-cultuiele ak-

.ivifciten welke naast de in de eerste

ogorie ingedeelde aktivileiten die-

1 te worden uitgevoerd Hierbij
.' dt gedacht aan scoulinggroepeii,

."a'idet leugd- en peuterwerk. het vor-

'[mings- en ontwikkelingswerK voorvol-

j'wvasseneii De/e aktiviteiten richten

>,'zich in doorsnee op een o( enkele

l'doelgroepen terwijl hieibij beooideeld

'.zal moeten worden welke aktiviteiten

|moeten worden ontplooid en welke 111

«het kader van het vierjarenpl.in e\trj
'

«landachl dienen te kri|geii

'Huisvestingskosten kunnen volledig

worden gesubsidieerd, terwijl voor de

akiiviteiten en de org.inisaliekosien

een nader te bepalen percentage van de

vooraf goedgekeurde uitgaven gesubsi-

dieerd kunnen worden leiwijl kosten

voor specialisten (leideisvorming)

eveneens kunnen w 01 den vergoed

Derde categorie

Deze aktiviteiten zijn meestal gericht

op een doelgroep en worden gewoon-
lijk uitgevoerd in gehuurde ruimten

onder leiding van vrijwilligers Cr kan
in sommige gevallen leiding worden
gegeven door specialisten ll>e ronder

zouden kunnen vallen amateuristische

kunstbeoefening en volkscultuur Aan-
gegeven zal moeten worden welke uit-

gaven voor subsidie in aanmerking
komen en uiteraard tot welk percenta-

ge Kosten voor specialisten kunnen in

voorkomende gevallen eveneens wor-

den vergoed, bijv een dirigent voor

een zangkoor of muziekkorps

Doelstellingen

Het doel van het welzijnsbeleid in het

huidige stadium is gericht op
- de mensen de mogelijkheden te bie-

den tot ontmoeting en ontplooiing

waardnor mogelijkheden kunnen
worden geschapen, dat mensen zich

bewust worden van hun omstandighe-

den en die van anderen: alsmede voor

de verantwoordelijkheid voor henzelf

en die van anderen.

In het kader van deze wegingsnota

heeft de commissie /ich beperkt tot liet

terrein van de volcendc aktiviteiten

Verevining

Bij de nieuwe wehiin\>egelms' uordl

gesteld dal hel naai om de financiële

aspeclen van de decenlralisaiie

Deze kunnen worden beperkt lol iHee

hoofdf'efie\ens. Ie neten de .,bearo-

Ungsneulralileil" en de ..vereie-

De hegrotingsneulrahteil beperkt zich

in \lrikte zin tot bctuiirhjke henerka-
veling van bevoegdheden. Daarmee n
niet gegeven dal liet welzijnsbeleid

uitgebreid zou moeten worden. Lr
komt tn beginsel geen geld bij van liet

Rijk. Binnen hel kader \an de rijksbe-

groting verloopt de decentralisatie dus

hegrotingstecliiiisih neutraal.

De verevening steil dal de geldhoe-

veelheid gelijk bh/Jt, maar dat de

verdeUng met hetzelfde kan hlinen.

hr zullen dus \cr\cliiiinngen optre-

den in de geldstromen, ronder dal hel

totaalbedrag groter wordt Dit nu
wordt verevening genoemd De geld-

stroom van Den ffaai^ naar omlaag

zal na verloop van tijd niet meer in

talloze afzonderlifke subsidies Horden

verdeeld, liet geld van de diverse

departementen zal verzameld Horden
in hel gemeentefonds en het proiiii-

ciefonds. Van daaruit zal via een

bipaalde verdeelsleutel het geld Ier

heschikkiiig komen van de gemeente-

lijke overheden, dus via de algemene
uitkeringen.

De ,,hannraag" is echter- ,,lloe ziel

die verdeelsleutel er uil'" Deze ver-

deelsleutel zal uileindeliik norden be-

paald door de ProjeUgroep l iiiaiic ie-

le Gevolgen Decentrahsatie.

Uu proefgebieden zullen de eerste

ervaringen worden henerkt zodat men
lol een verdeelsleutel kan komen Als

proefgebieden zijn momenteel aange-

wezen lievelanden, lireukelen en

Arnhem.

hTocke.

1 vormings- en ontwikkelingswerk
voor volwassenen
2 opbouwwerk en soci.ile actie

3 club- en buurthuiswerk..

4 amateuristische kunstbeoefening en

volkscultuur.

5. jeugd- en jongerenwerk.
6 jieuterwerk.

7 sportieve rekreatie en
8 emaneipatienerk
De taak v<in de overheid ten aanzien

van de sportieve rekreatie wordt gezien

in het zorgdragen voor vc'^iiende

ruimtelijke mogelijkheden - geogra-

fisch gespreid over hel grondgebied \<\n

de gemeente - om sportief te kunnen
rekreereii

Randvoorwaarden

De mogelijkheden en onmogelijkhe-

den worden voor een groot deel be-

paald door de .randvoorwaarden"
vv<iarbij de voorwaarden in de rijksbij-

drageregelingen in acht dienen te wor-

den genomen Binnen het raam van

deze bijdrageregelingen kunnen poli-

tieke beslissingen worden genomen Fn
dal IS niet toevallig zo. maar dal is juisi

de bedoeling in de tweede plaats dient

de beleidsontwikkeling plaats te vinden

binnen het politieke beleidskader van

de gemeente Het collegeprogramma is

dus daarvoor de komende jaren het

uitgangspunt

WATERSTANDKN
ZANDVOORT - de waterstanden

voor de komende week

Datum



Officiële

Volvo-dealer

H. P. Kooijman
bv

/.uidvoort

Brcdi'rotlestr.l.lt 8

Tel 02507 1 32 42

\()!\()

Droog, handgekloofd

OPENHAARD-
HOUT
Alleen bij'

HAARLEfVlS

HARDHOUT BV
Tol. 023 -37 53 81 /

31 41 07

2m'v.a f190.
thulsgebrachl

PULAJOEGOSLAVISCH RESTAURANT

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskoolgeroosterd.

Menu's vanaf f 16,50

Reserveringen vanaf 15.00 uur -Tel. 28 52 85
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Acrdonhout)

Kerkstraat 18

Zandvoort
Tel. 02507-12728

ZANDVOORT IS BEST
GEZELLIG!

Wist u dat in Porque
iedere donderdagavond

erg gezellige Franse avonden
gehouden wordt'

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen
met de daarbij behorende Franse kaas, die u

wordt aangeboden door het huis.

HARTELIJK WELKOM

ERVMEN GALVANISEURS
iiiOENWBJEEN
TOEKOMST IN DE

Gehr Sweers. Hoveniers
bedrijf, boomrooibedrijf.

Hoofddorp
Voor particulieren en be
dn/ven

Tel. 023-284894. b.g.g.

282043 of 338608.

Werken aan vliegtuigen als de .iÖ'X'S'

F 27 Fnendship en F28 Fellowshio .i>'«-,
betekent werken aan een
geweldig Nederlands produkt

Deze Fokkers staan in de hele '
- *'

wereld bekend om het vakmanschap
vrtarmee ze gebouwd zijn Dat vakman-
schap geldt ook voor de galvanische

afdeling, waar de basis gelegd wordt
voor de duurzaamheid van onze
vliegtuigen Debasisookvaneen
toekomst

Het werk
Een vliegtuig heeft veel onderdelen die

in de galvanische afdeling een behande-
ling krijgen, afhankelijk van de funktie van

dat onderdeel in het vliegtuig

Daardoor zijn er\/ed verschillende proces-
sen zoals anodiseren van diverse alumi-

niumlegenngen en magnesium
verchromen, vertinnen, verzinken etc

van stalen delen
Dezeverscheidenheid aan onderdelen
en processen vraagt een goede kennis

van de galvanische processen en van de
funkties van de te behandelen onder-
delen Die kennis zal u door het bedrijf

worden bijgebracht U moet wel bereid

zijn dit werk afwisselend in dag-

en avonddienst te verrichten

Ervaren galvaniseurs
Voor dit interessante en af

wisselende werk zoeken

wie en^aren galvaniseurs

bij voorkeur in bezit van de

§^ vakopleiding VOMA en B

Sollicitatie

Interesse' Vul dan deze bon in

Opsturen in open envelop zonder
oostzegel aan Fokker BV, Personeelszaken,

Antwoordnummer 1496,

1 110 VC Schiphol Of bel 020-5445800 om
een sollicitatieformulier

BON

Ik heb interesse in galvaniseur bij Fokker
en verwacht een solllcitatleformuiler.

naam:

straat nr.:

postcode:

woonplaats:

014/81/RP.

STREEKPLANWERK
Het provinciaal bestuur maakt streekplannen waarin voor

de Noordhollandse regio's gewenste toekomstige

ontwikkelingen worden aangegeven. Die taak is de
provincie gegeven in de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Wat houdt een streekplan in? Hoe komt het tot stand? Hoe
kan het worden veranderd' Hoe groot zou een streekplan

moeten zijn? Wat betekent het voorgemeenten en rijk?

Dit zijn zo maar wat vragen die kunnen rijzen bij deze
provinciale taak. De provincie zelf heeft ook eens stil

willen staan bij het streekplanwerk, en heeft daarover een
nota opgesteld. Het stuk dat hierover is gemaakt zal als

leidraad gaan gelden voor de toekomstige manier van

werken Dus is het van belang dat ieder die te maken
krijgt met streekplannen betrokken wordt bij de nota.

Tot lapnl 1981 bestaat voor iedere gei nteresseerde, de
mogeliikheid schriftelijk te reaseren

De reacties kunnen worden gesluurdaan- Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland. Dreef 3. 2012 HR Haarlem
De reacties zullen van commentaar worden voorzien en
worden besproken -met de nota zelf- inde
statencommissie voor de Ruimtelijke Ordening
Provinciale Staten zullen de nota streekplanwerk

tenslotte vaststellen

Mota bestellen

De nota IS beschikbaarvoor ƒ 5.-(excl. porto) Bestellen

bij afdeling 6 (tel. 023-1634 26) van de provinciale

griffie, Dreef 3, 2012 HR Haarlem

De nota isook toegestuurd aan deopenbare bibliotheken

in Noord-Holland. Wiedenotawil inzien kandaar
terecht.

Voor nadere informatie kunt u bel len of schrijven naar

bureau voorlichting van de provincie. Dreef 3.

2012 HR Haarlem, tel. 023- 16 99 33

provinciaal bestuur
van noord-holland

FOKKER BV.

SCHIPHOL

DOE MÊÊR ZELF
HOUTHAIMDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609

Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortomjzoveel mogelijl< voor de

DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags
gestoten, 's Middags van 12.30-1.30 uur

gesloten.

Aannemersmaatschappij

IVoord-Hoüand BV
Heemstede 023-289150

o a VOOR UW:
• DAKKAPEL
« TUIMELDAKRAAM
• ZOLDERKAMER
• BADKAMER
• KEUKEN
• PLAFONDS
• SCHUUR/GARAGE
• DEUREN/RAMEN

TE KOOP

bedrijfspand

centrum

Zandvoort

Schoolstraat

Zeer geschikt voor vis

enz. enz.

JOLGÜSALAVISCH RESTAURANT

/.!:i:STRAAT41 - ZANnVOORT
JANSSTRAAT 44 - HAARLI:M

heeft voor 11 ccn speciaal uintcrnionu.

Goulashsoep D
n stokbrood D
gemixte grillplaat D
3 soorten vlees (mager)

mci \cisc .salade , saii/en co aardappclpuice

D palacinka D
uarni tleiisie met koude roomviilliiij:

D ƒ 14,50 D
reserveren vanaf 1 5.00 mir

Tel. 02507- 151 10.

//( Ifaark'iii iedere vrijdag en zaterdac

balkan-valksnuiziek (live)

Tel. 023 -322609.

Een filiaalbedrljf met een ruim

gesorteerde en overzichtelijk opgezette
doe-het-zelf-supermarkt zoekt voor fiaar

vestiging in AMSTERDAM-N

.

Ydoornlaan 261

WINKELCHEF
Leeftijd 20-25 jaar.

Een opleiding op LTS-niveau is gewenst.
Voor verdere inlichtingen of afspraken
kunt u bellen naar ons hoofdkantoor in

Hoofddorp. Graftermeerstraat 28.

telefoon 02503-1 7073 even vragen naar
dhr. Groen. Na 1 9.00 uur telefoon

02503-30194

Uw adres voor

elast. kousen, pan-

ties, knie- en enkel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

fflLw.G. BOSS

INTERIEUR-AFWERKING
Specialist in Bekaert NAADLOOS
wandtextiel.

Diverse behangkollekties

Schouwtjcslaan 14A'^'' - Haarlem
Td. 023 - 32 49 83

HONDENKAPSALON

Renee
voor vakkundig

knippen, scheren,

trimmen, wassen,
oor- en

voetbehandeling

Van Ostadestraat26,
telefoon 15626

Jong,werkond echtpaar

(arts, verpleegkundige)

zoekt

vrije

woonruimte
in Badhoevodorp of omg.
Telefoon 02507-18247

na 19.00 uur

^ÜWI!WimmfsiS^0^%

STUNT KAMERBREED^
400 brMd op foamru'o Iix4 kleuren

NU VOOR DË ZELaEG PRIJS PER METER VAN. ... .

.

NUJLQËMTAPIJT
NormaalllS.-.i
Heden •

per meter. . . .^.

iiilsii!^öii|^fs^ELMaB^ GRATIS GELÉGD.

DIVERSE

COÜPONiSTAPIJT

:v\Ï;.NÜ,MET;;-#::

rBO%KOffriNfc

AXMINSTER
BLOEMTAPIJT

400 breed, nu 149,00

GRATIS GELÉGD

ALLE BEHANG

NU HALVE PRIJS
Behalve Rath & Doodeheefver.'^

Bi] aAnkoop van 4 rollen behang

BEHANGLIJM GRATIS
BEHANGTAFEL GRATIS IN BRUIKLEEN.

^W|^|MftQERDIJK 450 ^l'ZWANENBURG -^^T^
•Door klachten

van collega'*, is het

,

ons verboden op dit

merk korting

te geven.

IJMOND-M.T.S.
Middelbare Technische School voor

de IJmond en het Haarlems gebied
Roos en Beeklaan 4 2071 TD Santpoort (Moord

Met de afdelingen dagopleiding:

• BOUWKUNDE
• WEG en WATERBOUWKUNDE
• PROCESTECHNIEK
• WERKTUIGBOUWKUNDE
• ELEKTROTECHNIEK/ELEKTRONICA

Parttime opleiding:

• PROCESTECHNIEK

OPEN HUIS
op VRIJDAG 13 februari 1981

's middags van 15.00tot 17.00 uur,

's avonds van 19.OOtot 21.00 uur.

/!/// /ir/.in<istrl/rni/rii /i/li wr/koin

? PORQUE ?
ZANDVOORT

Kerkstraat 18 - Tel. 02507-1 27 28

„Livemusic"
kan dat nog in deze tijd?

Ja hoor, met een kleine muziek-bijdrage is het mogeh'jk om

erg gezellige
concerten op

zondagmiddag
te organiseren.

Wekelijks NIEUWE artiesten.

Hartelijk welkom!

Aanvang 15.00 uur.

Wat
doe jemet je

MAVO/HAVO-DIPLOMA
TUSSENDE URES,2LaiTS
ENDINARS BIJGWK?

De Grenswisselkantoren N.V.

(kortweg GWK) en haar bank-

bedrijf N.V. Crediet- en

Depositokas (CDK) vormen een

snelgroeiend geldbedrij f met
ruim 60 vestigingen op N.S.-

stations en aan de grenzen.

Wij zoeken voor onze kantoren

in de regio Amsterdam enkele

balie-medewerk(st)ers (leeftijd 18-

23 jaar).

Geld uit alle landen gaat door
jouw handen. Je wisselt het

om voor mensen van alle

nationaliteiten. Reizigers en

vakantiegangers help je aan
reischeques en reisverzekeringen.

Verzamelaars van vreemde mun-
ten kloppen bij je aan.

Maar je geeft ook alle inlich-

tingen over sparen en andere

bankdiensten.

Kortom, met je MAVO- of

HAVO-diploma vind je bij ons

aan de balie een leuke baan. In

een klein team.

Een baan waarbij talenkennis je

goed van pas komt.

Een baan met volop promotie-

kansen, zeker nadat je de basis-

kursus NIBE hebt gevolgd.

Je verdient trouwens al meteen
een goed salaris met een prima
tantième. Ook profiteer je met-

een van de uitstekende secundai

re arbeidsvoorwaarden.

Je werkt in wisseldiensten.

Dus ook wel eens 's avonds of
in het weekend.

Voor zondagsdiensten staat daai

dan een e.xtra vergoeding

tegenover.

Ben ie geïnteresseerd?

Schrijf voor een afspraak naar

De Grenswisselkantoren N.V.,

Postbus 7782,

1 1 18 ZM Schiphol-Centrum,

t.a.v. de heer J.W. v.d. Stam
(regio-directeur).

^
De Grenswisselkantoren

hebben "nleuke baan
VOOR IE

IX- GronsH issdkaiiiorcn N.V. cii haar bankbedrijf N. V. Crcdiel- en Dcposiiokas.
(Samcrnverking van N.V. Nederlandse Spoorwegen. N.V. AMUV en Pierson. Heldring & Pieriop N

I looldkanioor: Anislerdam, Ceniraal Slation. Tel.: 020-22 13 2-4.
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Êandvoort, vanoüdshèti '&.
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BELANGSTELLING VOOR REKREATIE IN

NEGENTIENDE EEUW LEIDT TOT SCMPTIE:

'Kostverloren?'
De zomermaanden van de afgelo-

pen jaren (1975 / 1979) heeft Erik A.

Heijnis met plezier in Zandvoort
gewerkt.

Niet op het strand, of een andere

plaats die iets te maken heeft met het

seizoen in Zandvoort, maar op de

afdelingen van het gemeentehuis

(raadhuis). Met behulp van de heer

G. Deesker snuffelde hij in oude
dozen, zocht archiefstukken van de

zolder, en op de afdeling burgerza-

ken was hij geen onbekende, want
hier was het de heer Steen die hem
behulpzaam was hij zijn studie.

Erik Heijnis heeft namelijk als

onderdeel van zijn doctoraal-studie

economische en sociale geschiedenis

aan de rijksuniversiteit te Leiden zijn

studie in 1980 succesvol afgesloten

met de scriptie ,,kost\'erloren" een

sociaal-economisch en historisch on-

derzoek naar de ontwikeling van

Zandvoort van vissersdorp tot had-

plaats in de periode 1800-1910.

De tegenwoordige leraar geschie-

denis aan het Dr. W.A. Visser 't

Hooftlyceum in Leiden kwam via

een omweg bij de geschiedenis van

Zandvoort terecht. Hij vertelt:

,,Mijn oorspronkelijke belangstel-

ling ging uit naar vormen van recrea-

tie en vrijetijdsbesteding in de negen-

tiende eeuw. Bij de bestudering van

literatuur over dit onderwerp stuitte

ik op publikaties over Engelse bad-

plaatsen.

Zo omstreeks 1750/1800 kenden de

Engelsen al een bloeiend badseizoen

met concerten, wandelpromenades,
gezondsheidsbaden etc.

Dit was in Engeland in die tijd zuiver

voorbehouden aan de ,,upperclass",

de adel en aanhang.

Pas na 1800 werd dit badleven ook
populair bij de zogenaamde ,nieu-

we" rijken, industriëlen, en de ge-

goede burgerklasse. Frappant is het

dat op het vasteland deze trend pas
zo'n vijftig jaar later op gang kwam.
Engeland liep toen zeker zo'n halve

eeuw vóór op de rest van Europa.
Toen ik dit dus bestudeerde werd
mijn nieuwsgierigheid gewekt naar
de badplaatsen in Nederland, Sche-

veningen, Domburg, Zandvoort
etc".

De badplaats Zandvoort had toen

nog geen speciale voorkeur bij hem,
maar zijn, in Amsterdam woonachti-
ge skriptiebegeleider wèl en omdat er

waarschijnlijk interessante relaties

waren tussen Zandvoort enerzijds en
Amsterdam en Haarlem anderzijds,

verdiepte hij zich in de geschiedenis

van Zandvoort.
Spijl van deze keuze heeft Erik

Heijnis (34) niet gehad.
Zijn scriptie ,, kostverloren" is zoals

hijzelf zegt als verhaal niet altijd

even boeiend. Dit komt vooral om-
dat een gedeelte van het materiaal

bestaat uit beschrijvingen van cijfer-

achtige gegevens. Een nauwkeurige
bespreking van al dat cijfermateriaal

was nodig omdat het aangevuld en
vergeleken moest worden met de
informatie die verkregen werd uit

,, verhalende bronnen" (de overleve-

ring dus).

Al met al is het een boeiend

werkstuk geworden. Uitnodigingen

heeft Heijnis al ontvangen om het te

herschrijven, en in boekvorm uit te

geven. Of dit in de toekomst zal

gebeuren, weet hij niet, maar vragen

en aanbiedingen om dit te doen heeft

hij wel ontvangen.

Van zijn gedrukte .scriptie zijn

vijftig exemplaren verschenen, de
gemeente Zandvoort toonde zich in

dezen zeer hidpvaardig, vijfentwin-

tig stuks zijn eigendom van de ge-

meente (waarvan Zandvoorts
Nieuwsblad één exemplaar ontving)

en vijfentwintig stuks zijn van Heij-

nis. Met toestemming van de huidige

leaar geschiedenis, hebben wij het

deel ,, visser ij" uit deze scriptie (met
weglating van de dorre cijfers) hier

gepubliceerd.

Waar nodig zijn de cijfers vermeld,

omdat in dit geval de cijfers een goed
beeld oproepen van de samemielling
van de bevolking, toen Zandvoort
nog een vissersplaats was.

Wij vermelden op verzoek van de
schrijver nog graag dat omstreeks
1900 de vissers uit het dorp verdwe-
nen, niet omdat de zeilende vissers-

vloot toen al zoveel concurrentie

ontving van de stoomvaart, maar dat

de reders vertrokken naar IJmuiden,

omdat men daar destijds al over

betere visafslag en exportfaciliteiten

beschikte dan Zandvoort.

Heeft men aanvidlingen, korrek-

ties en of kritiek, het adres van Erik
Heijnis, voor commentaar is: Park-
zicht 47 te Leiden, (postcode 2317
RD).

^X > ^^!'***^^'

Zandvoortse bomschuiten in de negentiende eeuw.

bracht hetgeen echter weinig winst aantal pinken (boomschuiten) zal

opleverde in verband met de hoge binnen een jaar op zes a zeven
plaatselijke belastingen. liggen.

Wisselvallig

Gedurende de eerste heltt van de
negentiende eeuw was de visserij

wisselvallig. De gemeenteverslagen
getuigen hiervan. Het aantal thuis-

zittende- en diakoniearmen wissel-

de met een al dan niet gunstig

Inzinking te boven

De Zandvoortse visserij kwam ken-

nelijk de inzinking te boven. De
lijsten belastingplichtigen en 18.S5

en 1857 en de ckonomische be-

schrijving van Sloct tot Olthuis lie-

ten een ontwikkeling ten goede

Dat Zandvoort in het verleden iets met de visserij te maken heeft gehad is

gemeengoed, maar dat exact in 1866 14 vissersschuiten met totaal 70 man aan
vissers in Zandvoort aanwezig waren tegen in 1SH)0, I schuit met plusminus 5
man zal weinigen bekend zijn (onderzoek E.A. Heijnis).

Helaas is de geschiedenis van de visserij van Zandvoort niet compleet
beschreven, maar door de in de jaren 1800 gevoerde oorlogen met Frankrijk en
Engeland werd door de gevolgen hiervan, beschietingen vanuit zee, verlies van
schepen en personeel de Zandvoortse bevolking b^ de uitoefening van deze
bedr^fstak tot diepe armoede gebracht.

Opbrengsten van koliekten in Am-
sterdam en giften van koning Lode-
wijk, door zijn broer Napoleon in

de Franse overheersingstijd als ko-

ning aangesteld, moesten enige ver-

zachting brengen. In 1811 stonden

alleen de mannelijke leden van de

Zandvoortse bevolking geregi-

streerd vanaf 21 jaar. Hiervan ble-

ken er 58 als visser, 36 bij verkoop

van vis en 4 als visdroger te boek te

staan. Hierbij moet dan wel worden
bedacht dat vele vrouwen en kinde-

ren bij de verkoop van vis betrok-

ken waren. Langs de gehele Hol-

landse kust was deze bedrijvigheid

destijds aanwezig.

Thans vindt men alleen nog de

grootste vissersgemeenschappen in

Katwijk, Scheveningen en IJmui-

den.

Soorten visserij

In het begin van de jaren 1800

waren er diverse mogelijkheden om
vissen te bemachtigen, waaronder

de beugvisserij, de schrobvisserij en

de vleetvisscrij. Bij de laatste werd

en wordt thans ook nog gebruikt

gemaakt van zgn, drijfnetten, die in

het water neerhangen en waarvan

de maaswijdte zodanig is, dat een

haring zijn kop er wel in kan steken

maar niet uit kan halen.

Een reeks van deze netten, aan

elkaar gebonden en bij elkaar ge-

houden door een reep (een lang dik

touw) vormt een zgn. vleet. Vroe-
ger waren deze vleiten betrekkelijk

klein, thans zijn deze netten uitge-

groeid tot een lengte van ongeveer
3'/2 a 4 km.

Schepen

De in die tijd gebruikte schepen, de
inmiddels min of meer bekende
boomschuiten, waren in nagenoeg
alle kustplaatsen aanwezig. Deze
naam is afgeleid van de vlakke,

stevige bodem - in het jargon boom
of platboomschuit -. Het waren
uiterst stevige vaartuigen, hetgeen

blijkt uit het feit dat zij af- en aan
konden varen op het strand.

Visafslag

Bij de aankomst van de schepen op
het strand vond de zgn. afslag plaats

van de gevangen vis, hetgeen werd
gedaan door de afslager, die de m
de porties op het strand aangevoer-

de vis aanwees met zijn slok en
verkocht aan degene die het eerste

op zijn prijs het woord ,,niijn" liet

vallen. Daarna kon tot verdere ver-

koop van de viswaren worden over-

gegaan.

Langs het nog steeds aanwezige
visserspad (langs de spoorlijn Zand-

4
tü ^ï .
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doet vermoeden dat hij beschikte

over de uitkomsten van de volkstel-

ling van 1859. Exacte aantallen ken-

nen wc dus niet, maar de vermel-

ding van 1 1 pinken, 2 schuiten voor

de rompvisserij en de mededeling
dat op zeesterren gevist werd als

mcstspecic" waarvan vorig jaar 6

karrcvrachten naar de I laarlemmer-

meer verzonden zijn", geven een

groter belang van de visserij weer
dan de bclastinglijstcn doen vermo-
gen. Ze geven wel aan dat de positie

van de visserij 'als bcstaansbron ten

opzichte van het begin van de eeuw
achteruit was gegaan. Gezien het

wisselende aantal belastingbetalers,

dat bovendien ten opzichte van het

totaal bij de visserij betrokkenen
vrij klein is, bleek de welvaart in

deze branche gering. Sloct noemde
ook de schelpenvisscrij: 20 man
zouden hierin werk vinden. Hij

vermeldde daarbij dat deze grond-

stoffenlevering voor de kalkbrandc-

rij een afnemende zaak was vanwe-
ge het verbod op het delven van de

schelplagen onder het zand. Enige
spreiding van de beroepen begon
zich in elk geval op bescheiden

schaal af te tekenen.

Ondergang visserij

Visloopsters uit Zandvoort die tot aan Amsterdam liepen om hun vis aan de man te brengen.

voort-Haarlem) liepen de verkopers
met hun jukken met viswaar naar
Haarlem om deze uit te venten. Bij

goed weer kon elke dag in het

seizoen (tien maanden) worden uit-

gevaren, behalve op zondag. De
verkoop echter bleef niet tol Haar-
lem beperkt maar ook in Amster-
dam werd de vis aan de man ge-

De visafslag op het strand.

vissei/.oen. Het gemeenteverslag

van 1838 pleitte voor de aanleg van

een spoorweg, waardoor verbindin-

gen naar Duitsland het afzetgebied

van de Zandvoortse vis vergroot

zou worden. De aanleg van de
spoorlijn Haarlem-Amsterdam in

1838 zal deze gedachten hebhen
doen ontstaan. In 1840 heette het;

..Het aantal \isschuiten is met cén
vermeerderd'". Deze vermeerdering

werd in verband gebracht met do
aanleg van de spoorwegen, waar-

door liet vervoer van zeevis kon
worden bespoedigd. In 1841 werd
het aantal schepen weer met een
vermeerderd, ondanks het feit dat

het slechte weer de visserij niet

voordelig maakte.

De visvangst in 1843 was eveneens

slecht. Bovendien werkte nadelig

dat ,,het zwaar inkomend regt het-

welk de Belgische Regecring heeft

kunnen goedvinden op de uit Ne-

derland aangevoerde visch te het-

fcn" (helemaal duidelijk wordt niet

of dit oorzaak was \an de verdere

achteruitgang van de Zandvoortse

visserij)

Het gcnicenteveislag (1844) sloot

zich aan bij een voorstel tot aanlei:

van een zeehaven, gedaan in een
ingezonden brief in het Algemeen
Ih'.ndelsblad van 4 november 1844.

In 1845 was de verkochte vis

..slechts tot de hellt ecner middel-
matige opbrengst gebragi kan wor-

den" en m 184(i vreesde men alge-

hele verdwijning van de vissen |.

Hel aantal oiiveiniogenden groeide,

de gemeentelijke mkomsien daal-

den en de visseri| leidde een kwij-

nend bestaan ,,/oodat de .laiige-

bragtc visch slechts de heltl van hel

niiddelmalige 4 ;\ 5 duizend gulden
korlgevaren is" (1849). Hel laalsie

beschikbaie verslag spreekt in ei

een zorgwekkende loesumd ..het

zien. I lel aantal belasimgbetalende

vissers was weliswaar geiing. maar
nam toe. Sloct vermeldde 6 reders,

6ti il 70 vissers en 4 visdrogers;

verder een aantal ambachtslieden,

enkele komenijswinkels, 10 man ter

koopvaardij en ..de rest vischven-

ters en aardappelteleis". De gede-

tailleerde informatie die Sloct geelt.

In de tweede helft van de 19e eeuw
werd de definitieve ondergang van
de visserij een feit.

Had men in Zandvoort de af- en
aanvaart van de schepen op het

strand, veel reders weken uit met de
.schepen naar de haven van IJmui-
den of Katwijk, maar de meeste
vissers bleven in Zandvoort wonen.
De Zandvoortse ingezetenen die

verhuisden werden door de ..echte"
Zandvoorters , .overlopers" ge-

noemd. De deliniticve daling van
hel aantal Zandvoortse visscrsscluii-

ten /eite zich in 189(1 voort Hel
gemeenteverslag v.ui 1901 meldde
dal ile visM-ii} in /.indvoorl o]ige-

liouden liail te bc-laan Wel hadifcn
vele gezinshoofden nog het hcioep
van visser, maar /i| monsterilen iii

hoold/aak in Scheveningen ,\,in

voor de haringvisserii.

De schelpenvisseni bleef nog wei
maar ging ooor het eeidei genoem-
de alüraafverbüd eveneens achter-

uit alsmede door de konkurrentie

van andere visserplaatsen waar met
..stoomkracht" op de schelpen werd
gevist.

Een aardig voorbeeld van deze han-

del bleek uit het feit dat de Holland-

se IJzeren Spoorweg Maatschappij
adverteerde met een uitzonderings-

tarief per 1 januari 1890 voor het

vervoer van schelpen. Een wagonla-

ding van 10.000 kg van Zandvoort
naar Amsterdam kostte de gehele

som van ƒ 4.— . De schclpcnlaad-

plaats kwam te liggen bij het oude
eindpunt van de trein nabij de
destijds aanwezige , .Passage", maar
van veel aktiviiciten was geen spra-

ke meer.

Door het vertrek van de reders uit

Zandvoort was de verkoop van de
vis op het strand eveneens afgelo-

pen en dus verviel ook de verdere
werkgegelegenheid in deze bran-

che. De visserij verdween uit Zand-
voort. De aangelegde havens na-

men de functie van de aanlegplaat-

sen op het strand over. tengevolge

waarvan de handel eveneens werd
overgebracht naar de havengebie-

den. De laatste garnalenboot ver-

dween vanaf het Zandvoortse
strand in 1929. Deze boot werd
helaas niet voor het nageslacht be-

waard, want het scheepje werd in de
oorlogsjaren gesloopt.

Andere bronnen

Na de jaren 191)0 kwam het accent

voor de Zandvoortse bevolking te

liggen op de mogelijkheden in de
landbouw, bouwbedrijf en vcr-

voerssektor. Daarin werden de
Zandvoortse namen weer terugge-

vonden, terwijl ook juist in dic lijd

de uitbreiding van de ckonomische
diensten in de rekrcatie en de vva-

renhandel werd verzorgd door de
..import" uit Amsterdam. Haarlem
en Duistland,

De kamerverhuur m de /onier-

ma,inden /orgile claaina.ist vo(ir,il

voor alternatieve inkomslen,
(scripuc Kostverloien L ,\ lleii-

nis)

foto's

gemeente archief Zandvoort

KMSxW1'&S,,s,

Schelpcnvissers oj) hel strand. Mei uil 1800-190(1, maar gemaak» door een van di' lotoclub Zandvoort

(L.v.d. Mije).
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ADM is het modernste

schccpsrcparaticbcdrijfin

W'cst-liuropa. Op onze

gloednieuwe werf aan de

KJaprozcnweg hebben wij

verschillende open

plaatsen voor zowel

vakbekwame mensen als

aankomende valdicden.

Daarnaast kunnen wij ook

mensen plaatsen die zich

willen omscholen.

Op korte termijn zoeken wij

voor werkzaamheden aan boord
van de schepen:

macliinebankwerkers

pijpeobewerkers/

pijpleidingmonteurs

Hen baan in de schcepsreparatic

betekent afwisselend en zelfstandig werk,

met veel persoonlijke vrijheid.

omscholing
Eventuele omscholing vindt plaats in

onze eigen scholingswerkplaats voor

volwassenen.

Betaling volgens de CAO-C voor de

(jrooimetaa!. Naast een 4-\vekelijks salaris

bieden wij een uitgebreid pakket secundaire

arbeidsvoorwaarden en socialcvoorzieningcn.

U kunt ons voor een afspraak bellen

(telefoon: 020 - 5 20 92 51) of de bon insturen.

I n dat geval nemen wij direct contact met u op.

Onze werf aan de Klaprozcnweg is

bereikbaar mct I-nhabo-buslijn 4 of de GVB-
buslijncn 35, 36 en 38.

Stuurdebon in.

Ik heb belangstelling vooreen baan als:

^ Wilt u coniaci met mij opnemen.-'

I
naam;

f straat:

' postcode:

' plaats:

Deze bon in gesloten envelop sturen naar:

ADM BV
Antwoordnummer 3814

1000 PS Amsterdam
Hr hoeft geen postzegel op.

A. J. V. d. Moolenstraat 54rd,

Zandvoort. tfilpfnon 02507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

-r*^•^::^•*•^**^••••••••••"%
^1 i<i^^sfroThe»
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_^aan, waarin een kindermenu, drankje en CLOWN DIDi uw problemen"^
"^ uit de weg helpen 1 "f^

-^(Overigens, ook zonder verjaardag is uw kind van harte welkom, if
Goed idee hé)'

Feestproblemen.
is uw kind jarig,

yC heeft u een partijt|e'

^ Op zaterdag 14 februari kunt u dat rcaliserGn, in Bistrotheater

^ Harlekijn, voor ^ 12,50 p.p bicdon wij u een

tKINDËUVËRKLEEDFEEST

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
in- en «erkoop en

opslag van inboedels
en goederen.

Dag. geopend V 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.

Tel 12164/13713,

na 18 00 uur 16658
Fa. WATERDRItMKER

Souterrain.

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

PEDICURE/

MANICURESALOni

Mevr.
G. Hamminga

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat?

tel. 02507 - 1 23 27

Behandeling volgens

afspraak.

¥

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Wij vangen om 14.00 uur aan en gaan door tot 16.00 uur.

*-4

RESERVEREN

02507-16939.

,.'- \

Drogisterij

MOERENBURG
voor Dr. Vogel,

homeopathie.

Haltesiraat 8, Zandvoort,

tel. 025D7-1B123.

AANNEMINGSBEDRIJF

J. DEUTEKOM
Paradijsweg 11a - Zandvoort

Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04

• Nieuwbouw
• Dakkapellen

• Openhaarden

• Keukens

• Badkamers

international enz., enz., enz.

Vraag gratis offerte.

IC^a^': i>-
'^••^^^••••^«r^i^***********

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN. DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats: Swaluestraat 41 A.

Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 - 1 52 25

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES

INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN

TAANGiFTEN
FINANCIERING EN ASSURANTIËN

istevorm functionaliteit
Audi bou>>1 nogal eigenzinnige automobielen. Waarin eigenschappen gecombineerd worden die op 't oog volkomen tegenstrijdig zijn. Neem de Audi 80. Onmiskenbaar een puur functionele gezins-

^vagen. IVIet ruimte voor vijf plus alle bagage die daar bijhoort. Met zuinige motoren die hun kwaliteiten al vele jaren hebben bewezen. En met de gestroomlijnde wigvorm die het resultaat is van

energiebesparende windtunnelproeven. Ondanks dat accent op nuchtere functionaliteit, is Audi er in geslaagd van de Audi 80 een auto te maken die zich onderscheidt. Want voor de styling tekende

niemand minder dan topdcsigner Giugiaro.

H6t intGriGUr Ook binnenin is de Audi 80 fraai en

lunctionccl. Zo zijn de kleuren hannonisch op elkaar

afgestemd. In hel dashboard zijn vormgeving en functio-

naliteit helemaal in perfecte harmonie gecombineerd.

Overzichtelijk gerangschikte bedieningsorganen bevinden

zich direct onder handbereik, en zijn praktisch blindelings te

vinden. Opvallend detail: de zuinigheidsmeler. Waarop u

ogenblikkelijk ziet of u zuinig rijdt.

H©t comfort in de Audi 80 vindt u stoelen die grondig

zijn gelest en afgebeuld door een stalen zitvlak. Gedurende
een gesimuleerde ril van 100.000 km. Dankzij deze stoelen en

de uitstekende klimaatbeheersing in de
''':.] ,\udi 80 door het unieke veruar-
':-.-'' mings-en venlilaliesysleem,

slapt u zelfs na een lang

il fiis en monter uil.

Zo royaal als de Audi 80 is met comfort, M©T VGrOFUlK
zo zuinig is hij met brandstof: in de stad 1 op 10,1, bij 90
km/h constant 1 op 14,7 en bij 120 km/h 1 op 11,1. Deze
cijfers gelden voor de Audi 80 L. Maar zelfs de meest luxe

uitvoering, de Audi 80 GLE, rijdt nog zuiniger door z'n

inspuitmotor. Bij 120 km/h 1 op 11,4.

.elegant froDi van de Audi ...de zuinigheidsnieter waarop u

ziet of II zuinig rijdt. .

.

Audi met Formel E: nóg zuiniger. Met de Formel E is de Audi 80 LS
nóg zuiniger. Formel E houdt in een aantal nieuwe energiebesparende

voorzieningen. Zoals electronische ontsteking, een schakelindicator met
zuinigheidsmeler, een 4+E versnellingsbak en een unieke slop-start- in-

stallatie. Rijdt de Audi 80 LS bij 90 km/h constant al 1 op 16,4, de Formel
E loopt nóg zuiniger: 1 op 19,2.

Bij meer dan 200 V.A.G dealers staat

de Audi 80 klaar voor een proefrit. Test 'm. Zodat u zelfkant

ervaren hoe zo'n functionele auto, boordevol karakter rijdt.

Audi uccft een unieke carrosserie

-

garantie van zes jaar, en één
.

j

aar

garantie onueachl het aantal kilometers. Vraag de V.A.G dealer om
nadere inlichtingen.
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KRITIEK FIETSERSBOND:

Verkeerstudie Z.Kennemerland

richt zich te veel op de auto
KENNEMERLAND - De Ech-

te Nederlandse Fietsersbond

(ENFB) laat in zijn analyse van

de Verkeersstudie Zuid-Kenne-
merland niet veel heel van de

globale oplossingen, die daarin

worden aangedragen om het

verkeer naar en van de kust in

redelijke banen te leiden. De
kritiek richt zich vooral op twee
hoofdaspecten: teveel aandacht

voor de auto en te weinig voor
het openbaar vervoer en de

fiets.

In het miljoenen verslindende

plan ziet de Fietsersbond slechts

het bekostigen van een „dure
illusie".

De Bond schat dat de uitvoering van de

plannen een investering zullen vragen

van 20 tot 30 miljoen, een cijfer dat

overigens nog nergens officieel is ge-

noemd.
De regionale knelpuntencommissie is

zonder meer uitgegaan van een blijven-

de keuze voor het autogebruik op
recreatiedagen, zegt de Bond en dat

uitgangspunt is ook terug te vinden in

de studie.

Er is wel geconstateerd dat de auto de

grote probleemveroorzaker is, maar
nergens is een analyse te vinden van

mogelijke oorzaken, die strandgangers

er van weerhouden de trein, de bus of

de fiets te nemen.
Anderzijds, zegt de Bond, blijken

openbaar vervoer en fiets toch wer
meer in trek dan enkele jaren geleden.

De Bond vindt dat de gepresenteerde
oplossingen alleen maar het autoge-

bruik stimulern. Immers, als er geen
kilometers lange files meer te verwach-
ten zijn op de kustroutes, zullen velen

toch weer eerder de auto nemen.
Er bestaat dan ook twijfel aan de
doelmatigheid van de voorgestelde

maatregelen.

Ook ten aanzien van andere gevolgen

heeft de Bond zijn bedenkingen.
Verschuiving van de filevorming naar

de rand van de agglomeratie leidt niet

tot vermindering van de uitstoot van

schadelijke uitlaatgassen, minder ge-

bruik van schaarse brandstoffen is on-

waarschijnlijk, bij omleidingen zullen

er zelfs meer kilometers gereden moe-
ten worden, en het ingewikkelde sys-

teem van verkeersbeheersing met com-
putergestuurde verkeerslichten is ui-

terst kwetsbaar: één storing en het hele

systeem valt in duigen. Bovendien is er

op tal van kruispunten gewoon geen

Politie Icampt met
aan personeel en

gebrek

ruimte
ZANDVOORT - De politie van

Zandvoort heeft met twee grote pro-

blemen te kampen. Allereerst de
huisvesting van het korps en ten

tweede de korpssterkte. Dit blijkt uit

het jaarverslag van de gemeentepoli-

tie over het jaar 1980, wat onlangs is

gepubliceerd. Het gebrek aan
werkruimte voor het korps wordt in

het verslag een „volstrekt hopeloze

zaak" genoemd. Wat betreft de
korpssterkte van de gemeentepolitie

ligt die nu op 58 man. Een verzoek

aan het ministerie van binnenlandse

zaken om de organieke sterkte op 75

te mogen brengen werd afgewezen.

Het politiekorp heeft in het afgelo-

pen jaar veel aandacht besteed aan

de voorkoming van misdrijven. On-
der meer werd een bandje in vier

talen samengesteld waarop eeen
korte tekst is ingesproken met een
waarschuwing tegen autokrakers op
de Boulevard Barnaart. Dit bandje

is voornamelijk voor toeristen op
camping ,,De Branding" samenge-
steld. Voorts werden door het Bu-
reau Voorkoming Misdrijven in het

verslagjaar enkele akties gehouden,
zoals de aktie ,,Let op zakkenrol-

lers". Op verzoek van het Bureau
Voorkoming Misdrijven bezocht de
informatiebus van de politie Zand-
voort om het publiek voorlichting te

geven over preventieve maatrege-

len. De bus werd door ongeveer 600

mensen bezocht en deze aktiviteit

wordt dan ook als een succes be-

schouwd.

Evenals bij verschillende andere
korpsen was in het verslagjaar de
ervaringen van de Zandvoortse po-

litie met elektronische alarminstal-

laties niet zo best. In 1980 kwamen
via deze apparatuur ongeveer 45

meldingen binnen die bij nader
onderzoek allemaal vals bleken te

zijn. De afdeling Bijzondere Wet-
ten kreeg in 1980 voornamelijk te

maken met de Drank en Horeca-

wet. In Zandvoort zijn op dit mo-
ment 143 hotel-café- en restaurant-

bedrijven gevestigd, bovendien vier

sociëteiten, vier slijterijen en 17

zogeheten verlofszaken. Daarbij

zijn er nog 37 strandbedrijven.

Hiervoor moest de afdeling drie-

maal optreden: Een keer werd alco-

holhoudende drank in beslag geno-

men en twee keer werd een bedrijf

op last van de politie tijdelijk geslo-

ten wegens geluidsoveriast.

In 1980 kreeg de afdeling Bijzonde-

re Wetten vijf maal te maken met
illegale radiozenders. De appara-

tuur werd hierbij in beslag geno-

men.

De algemene dienst moest verschil-

lende keren geassisteerd worden
door detachementen van andere
korpsen om de verkeersdrukte te

kunnen reguleren. Met name tij-

dens evenementen op het circuit

was dat het geval, maar ook tijdens

de sporadische mooi-weer dagen
werd Zandvoort overspoeld door
hel verkeer. Ook bij evenementen
in het dorp was de politie enkele

malen in groten getale aanwezig.

Onder meer bij de jaarlijkse strand-

loop, het jazz-festival, de solex-race

en bij de demonstratieve optocht
van de stichting ,,Vrienden van het

Circuit". Er deden zich bij deze
evenementen geen bijzonderheden

voor en alle festiviteiten zijn order-

lijk verlopen.

De recherche van de politic Zand-
voort werd geconfronteerd met
2043 misdrijven. Het jaar daarvoor

lag dat cijfer op 1785 hetgeen een
vermeerdering van ongeveer 14%
betekent. Van deze 2043 misdrijven

kon in 272 gevallen de daders wor-

den aangehouden en in 171 gevallen

kon het gestolene worden terugge-

vonden, maar werden de daders

niet achterhaald. 1600 Misdrijven

bleven onopgelo&t. De recherche

van Zandvoort kreeg in 1980 ook te

maken met een moord. Op de dag
van de Grand Prix werd een vrouw
vermoord in haar woning getroffen.

Dezelfde dag nog kon men de beide

daders aanhouden. Tol blot kwa-
men er twee bommeldingen binnen
betreffende het casino. Beide mel-

dingen bleken vals te zijn.

De strandpolitie kan terugkijken op
een rustig jaar. Op 15 mei werd met

de dienst een aanvang genomen
door een detachement van vier

man. Daarbij had men in juni, juli

en augustus een kindermeisje voor
de opvang van zoekgeraakte kinde-

ren. Dat waren er in 1980: 749, die

allen aan de ouders konden worden
overgegeven. Voorts kreeg men te

maken met een verdrinkingsgeval

wat door de afdeling recherche ver-

der werd behandeld. Ook in het

seizoen '80 werden er op het strand

enkele evenementen gehouden
waarbij de politie een en ander in

goede banen leidde. De strandpoli-

tie toont zich tevreden over het

ingevoerde systeem met betrekking

tot ontheffening voor het hebben
van een boot op het strand. Er
werden in totaal 142 ontheffingen

verleend.

Over het geheel genomen is het

politiekorps niet ontevreden over het
achterliggende jaar. Indien de
nicuwbouwplannen voor het nieuwe
bureau nu snel gerealiseerd worden
kan men in de toekomst nog accura-
ter werken, zo verwacht men bij de
gemeentepolitie.

(Adyeiifiincj
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ruimte voor extra opstelvakken voor

autoverkeer, zoals bij het kruispunt

Zandvoortselaan-Herenweg-Lanck-
horstlaan.

Onverantwoord

Zoals in de inleiding al opgemerkt,

vindt de Bond een investering van

enkele tientallen miljoenen onverant-

woord als die alleen maar dient om het

autogebruik te stimuleren.

De Bond zou eventueel beschikbaar

geld liever op een andere manier ge-

bruiken. Bijvoorbeeld voor investering

in een goede en snelle verbinding per

openbaar vervoer, ten gunste van het

stedelijk leefmiheu, vermindering van

energieverbruik, vermindering parkee-

roverlast (in Zandvoort zou men fout-

parkeerplaatscn willen legaliseren en

meer parkeeropvang scheppen in

woonstraten) en ten gunste van een

rustiger afwikkeling van het langzaam
verkeer.

De in de studie voorgestelde maatrege-
len zullen het openbaar vervoer nauwe-
lijks bevorderen, meent de Bond, om-
dat de bus net zo veel belemmeringen
aantreft als de auto en dus even snel of

even langzaam rijdt als het autover-

keer.

Vrije busbanen acht de Bond wel een

goed idee. maar op de huidige routes

van de lijnen 80 en 81 zijn dergelijke

voorzieningen nauwelijks aanwezig.

Een vrije busbaan op de Boulevard
Barnaart is een zinnige aanzet, maar
geldt alleen voor een deel van de route

van lijn 81 tusser. Haariem' en Zand-
voort. Extra opstelvakken of passeer-

stroken op de huidige routes van de

lijnen 80 en 81 zijn eenin het rapport

uitgesproken wens, maat door ruimte-

gebrek kunnen ze nergens gerealiseerd

worden, tenzij men die ruimte van het

autoverkeer afneemt.

Vervolg op pagina 3

Allemaal tegelijk naar het strand op een mooie zondag....

Haariem: Barteljorsstraaf 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55

Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) I tel. (020) 22 35 96

Kinderkarnaval

in het zwembad
ZANDVOORT - Aanstaande zondag-
middag wordt in zwembad De Duinpan
weer het grootse kindercarnaval ge-

vierd.

Omdat het carnaval dit jaar als motto
heeft meegekregen „het kind" belooft

dit jaarlijkse evenement een extra di-

mensie te krijgen, onder meer door het

optreden van de kunsizwemmers van
de Zeeschuimers, die nu al maanden-
lang geoefend hebben voor een ,,carna-

valeske demonstratie". Bovendien
wordt de pseudo-André van Duin ver-

wacht, terwijl door prins Bobo een
onderscheiding zal worden uitgereikt

aan Joop Kapteijn, de zwemleraar, niet

alleen voor de jeugd, maar zeker die

van de ouderen.

Een jury waarin de dames Roozen,
Jansen, Hildering en Geerlsema zitting

hebben, alsmede Jaap Merthorst, zal

tal van prijzen uitreiken voor het origi-

neelste, mooiste, leukste enz. enz. kos-

tuum.
Dcelnemertjes worden verwacht vanaf

12.30 uur. De kinderen worden ver-

deeld in twee groepen die van 4-8 jaar

en 8 jaar en ouder.

Het gehele evenement zal duren tot

15.30 uur. Zondag 22 februari dus, in

De Duinpan, aanvang 13.00 uur.

Archhekt vraagt faillissement Bond zonder Naam

"Voorlopig kan ik wel

naar mijn geld fluiten"
ZANDVOORT - Hoewel door de heer

C.J. Bleijs het faillissement van de Bond
zonder Naam is aangevraagd, heeft de
Zandvoortse architckt niet het idee dat

de beschikking van de rechtbank posi-

tief voor hem zal uitvallen.

;,Omcieel heb ik nog geen bericht

ontvangen, maar ik heb wel het vermoe-
den gekregen dat de Bond zonder Naam
mijn rekening wil gaan aanvechten.

Dan krijg je te maken met arbitrage-

commissies enzovoorts en dan kan het

nog wel een jaar duren alvorens ik geld

krijg. Voorlopig kan ik dus naar mijn
geld fluiten", aldus de heer Bleijs in een
kort onderhoud deze week.

Door de Zandvoortse architekt werden
de plannen gemaakt voor de nieuw-

bouw van een hotel voor de Bond
zonder Naam op de plaats van het

voormalige ,,Sonnewende". De plan-

nen waren leeds gevorderd tot punt

van uitvoering, dat wil zeggen, meer
dan besfeksklaar, toen de banken het

beschikbaargestelde krediet voor de
bouw introkken. Dit geschiedde omdat
men gegronde bezwaren had legen de
direkteur van Finlea, de heer Borhem.
In een later stadium werd deze bouw-
onderneming failliet verklaard.

Declaratie

,,Ik heb in oktober besprekingen ge-

voerd over mijn einddektaratie met het

bestuur van de Bond zonder Naam, en

heb uitsluitend te maken gehad met de

heer Van Loon. Als nieuw bestuurslid

vertelde hij mij dat zijn enige einddoel

was het weer gezond maken van deze
stichting en de in disktetic gebrachte

naam weer op te vijzelen", aldus de
heer Bleijs.

Na veel onderhandelingen werd dan
uiteindelijk één derde deel van zijn

deklaratie voldaan, doch niet nadat de
architekt eerst een verklaring had on-

dertekend waarin hij afstand deed van
het resterende bedrag. Mocht de Bond

«^Dorpssti'Wat 8;'^alsmear,

D29ii28411

zonder Naam echter weer over finan-

ciële middelen beschikken, dan zou hef

restant van de rekening alsnog worden
overgemaakt.
„Ik had een totaal vertrouwen in deze

heer Van Loon en geloofde de man op
zijn woord toen hij vertelde dat zijn

enige streven was de Bond zonder
Naam weer gezond te maken", aldus

Coen Bleijs.

Verbazing

Met verbazing moest hij echter consta-

teren dat de geruchten dat de Bond
zonder Naam bezittingen verkocht, on-

der andere het hotel in Spanje, dat

binnen een week weer doorverkocht

was met een flinke winst, alsmede dat

het bestuurslid een honorarium eiste

voor zijn bemoeiienissen, waar bleken

te zijn. „Ik kreeg toen het idee dat er

een spelletje met mij gespeeld werd.

Mijn informaties leerde dat de geruch-

ten juist waren, dus toen heb ik in

overleg met mijn raadsman, mr. Nan-
nings, besloten het faillissement van de

Bond zonder Naam aan te vragen.

Uiteindelijk moet ik nog enkele tien-

duizenden guldens ontvangen, en ik zie

niet in waarom ik de dupe zal moeten
worden van het gemanipuleer van deze

heren", aldus Bleijs.

De Rechtbank zal op korte termijn

uitspraak do«n of de aanvraag van de

Zandvoortse architekt gemotiveerd is.

Voorlopig ziet hel er voor hem meer dan

somber uit.

Grootse plannen

Feestweek in

Zandvoort!!
ZANDVOORT - Wanneer alle plan-

nen zich ontwikkelen zo als men nu
venvacftt, staat de Zandvoortcrs voor

de week van 30 april-5 mei een groots

feest te verwachten.

Men heeft namelijk hel voornemen
om op hel terrein Sterre der Zee een
grote feesttent te plaatsen, waarin tal

van evenementen zullen worden ge-

houden.

Behalve op 30 april een groot Konin-
ginnefeesl is er voorlopig op 1 mei een

jazzfestival gepland, wordt op 2 mei
een show van de bekende artiest Nico
Haak verwacht en zeil er op zondag 3
mei een ,drumbandconcours plaats-

vinden waaraan meer dan twintig

drumbands zullen deelnemen.

Achter de schermen wordt door de
VW, het zakenleven en tal van ande-

ren intensief gewerkt om het pro-

gramma „rond" te krijgen. Het ge-

heel zal moeten worden gezien als

onderdeel van de promoting van ,,de

badplaats Zandvoort".

GLAS
Keuren Zoon

Heemstede Uaadhiiisslraai 92,

telefoon 023-286182

Zanchoorl. Paradijswcj; 2.

(cicloon 02507-15602

ZANDVOORT • Het Nederlandse klimaat heeft zich

afgelopen weken weer getoond zoals we het kennen:
wisselvallig. Stond vorige week nog op deze plaats een
foto van een strandpaviljoen dat de toorn der elemen-
ten niet overleefd had, deze keer een plaatje van een
druk bezocht strand en boulevard. Slechts de dikke

jassen doen vermoeden dat het om een mooie februari-

dag gaat m plaats van een fraaie voorjaarsdag. Niette-
min, fraai was het weer wel afgelopen weekend. In

ieder geval mooi genoeg om duizenden naar buiten te
lokken voor een strandwandeling. Sommige „dappe-
ren" koesterden zich al in het waterige zonnetje, en dét
terwijl het 's nachts nog aardig vroor, (foto Europress
Nieuw Vennep).

Opzichter Visser

neemt afscheid

ZANDVOORT - De heer P. Visser,

opzichter bij de afdeling plantsoenen

van de dienst publieke werken in Zand-
voort, neemt per 1 maart aanstaande

afscheid van zijn wer^;. wegens het

bereiken van de pcni,iocngeTttchtigde

leeftijd.

Ter gelegenheid daarvan wordt een

afscheidsbijccnkonisl gehouden op
woensdag 25 tcbruari in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davidsstraat

17. Deze hemnt o.ii 15.30 uur.

Openbare vergadering

wijkraad (yieuw-f^oord

ZANDXOORT - De wijkraad Nieuw-
Nnord houdt op maandag ."^3 februari
een openbare vcrgadcrine in 't Stckkie
aan de Fahrcnheitstraat 7. De wijkraad
kan nog veel hulp gebruiken voor
allerlei aklivitciten en hoopt daarom
ook op een grote opkomst. De verga-

dcrinc begmi om 20.15 uur.

ZANDVOORT - Afgelopen dinsdag
verleende de pnliiie assistentie aan een
man die opgesloten was in een bedrijfs-

pand aan het Ciasthuisplein. De man
bevond zich als enige in het pand toen
hij bemerkte dat de uitgang vergren-

deld was cii niet kon worden geopend
met de sleutel dic in zijn bezit was. De
deur was eerder door een medewerk-
ster van het bedrijf afgesloten in de
mening dat de overgebleven persoon in

het bezit van een sleutel was. Dat was
ook zo. maar de sleutel in kwestie was
een kopie van een andeie sleutel en het

slot bleek liieimce niet te kunnen
worden geopend. De iiigeslot.;nc belde
daarop de politie die snel ter plaat.se

was. De sleutel werd aan de agenten
door de brievenbus aangereikt zodat zij

van buitenaf een poging konden wa-
gen. Dat bleek meer succes te hebben
en de man kon uit zijn penibele situatie

worden ontzet.
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Dankbentiging

Langs deze weg willen wij een ieder harielijk

danken voor de belangstelling, heioond na hel

overlijden van on^e moeder, grooi- en (>\ er-

groot moeder

K. Koper-van Koningsbruggen

Uil aller naam:
Tam. KOPER
lam.v. d.GEIiR-KOPlZR

ZANDVOORT, Icliruari I9K1

.

Langs dezQ weg zeggen wij u hartelijk dank
voor de gcioonde helangsiclling tijdens liet

ziekbed van pa en bij de ereinaiic.

Uil aller naam
Th. Kopcr-Fahie

ïïf

ïït

Kiisi iiii niauriiil.

Je hchlJOU» sirijil aeslrcrlcn.

Jeltclil lier iiu'i veel nUH'il ti<'duan.

Wie kun hcfirijpen watje licht geleden.

U'ie kan voelen watje hebt doiirstaan-

Bedroefd, maar dankbaar dat langer lijden

haar bespaard is gebleven, geven wij u kennis,

dat na een langdurige doch geduldig gedragen

ziekte van ons is heengegaan onze lieve zorg-

zame moeder en oma, onze zuster, schoonzuster

en tante

Maarlje Koper

weduwe van INfler van IJoivcnhodcn

Zij bereikte de leeftijd van 65 jaar.

Zanc/voort:

S. MEESTER-VAN DUIVENBODEN
F. P. MEESTER
PIETER
MARISKA
en verdere familie

ZANDVOORT, 17 februari 1981

Burt;. EnsdbcrlsMmal l6

Correspoiidciuic-adrcs: Uurg. Engcibcrlssiraal48

-

2042 KP Zanclvoort.

Geen bezoek aan huis.

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum

van Onderling Hulpbetoon, Postsiraai ^ te

Zandvoort. Gelegenheid tot afscheid nemen
en condoleren donderdagavond van 7.00 tot

7.30 uur.

De bijzetting in het familiegraf zal plaats-

vinden op vrijdag 20 februari om 1

1

.00 uur op
de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat,

Zandvoort.

Vertrek vanaf Burg. Engelberlsstraal 16

om 10.40 uur.

bij

AUTO ZANDVOORT BV

Dr. Schaepmanlaan 1 -Tel. 02507 - 1 45 80

Dagelijks geopend van 7.30-21 .00 uur.

HET ADRES VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur

DINSDAG - 9.00-16.00 uur

WOENSDAG - 9.00-1S.00 uur

DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-17166

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

i ADVERTEREIM IIM EEIM IVIIEUWSBLAD
• levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

' In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Aanmelding leerlingen Zandvoortse scholen

Ade Zandvoortse lagere en kleuterscholen zijn aangesloten bij de Schooladvies- en Begeleidingsdienst

NOORD

OPENBAAR ONDERWIJS

Albert Plesmanschool

AJ, v.d. Moolenstraat 57
wnd. hoold: R. Kroeze
tel. 13177, privé 15553

KLEUTERSCHOOL
Josïna van den Endenscftool

NIc. Beetslaan 14

hoofdleidster: Mevr. A, Kemp
tel. 13762

PROT. CHR. ONDERWIJS

Bealrixsrhool
Dr.'Jac. P. Thijsseweg 26
hoofd: D. van As
tel. 14664. pnvc 18670

KLEUTERSCHOOL
De Woelwaters
Dr. Jac. P. Thijsseweg 27
hoofdleidster: Mevr. M. 't Hooft
tel. 15083

OPENBAAR ONDERWIJS

Mr. G..J, van Heuven Goedhart-

ichool
Flerr.ingstroat 180
hoofö: G.J. v.d. Laar

tel. 14000, privé 16720

KLEUTERSCHOOL
Hummeloord
Fahrenheilstraat 3

hoofdleidster: Mevr. S.P. Beijer

tel. 12094

KATHOLIEK ONDERWIJS

Nicolaasschool

Celsiusstraat 61

hoofd: Mevr. (Vl'..v..d. Meulen-
Hejjinki

tel. 15601, privé 18002

KLEUTERSCHOOL
'( Zcepaa'öie
Linnaeijsstraat 4

Hocfdleidstër: Mevr. L. Postma
tel. 15093, privé 023 - 320060

Christelijke mavo-school "Jaap Kiewiet"

.Sophiaweg 10, tel. 02507 • 14440
Directeur: J.R. Berkenbosch, tel. 02507 • 14283

Aanmelding van nieuwe leerlingen voor het cursusjaar 1981-

1982 kan vanaf 9 maart 1981 geschieden dagelijks van 14.30

tol 1 5.30 uur en iedere woensdag van 1 9.00 tot 20.00 uur in

het schoolgebouw.

Wim Gertenbachschool

Openbare school voor mavo.

Zandvoortseiaan 19a • tel. 02507 13782
Directeur: W.K. Nijboer, tel. 02507 • 14451

Aanmelding van nieuwe leerlingen:

donderdag, 26 maart 1981 van 14.00- 16.00 uut

zaterdag, 28 maart 1981 van 10.00 - 12.00 uur

maandag, 30 maart 1981 van 19.00 -21.00 uur

Van 12 maart a.s. af dagelijks aanmelding mogelijk na
telefonische afspraak.

OPENBAAR ONDERWIJS

Hannie Schaftschool
Corn. Slegersstraat 1

1

hoofd: H.H. Nijboer
tel. 12862, privé 12048

KLEUTERSCHOOL
Hannie Schaftschool
Corn. Slegersstraat 1

1

hoofdleidster: Mevr. A.M.
tel. 13708

Simons-de Vries

ZUID
KATHOLIEK ONDERWIJS

Mariaschool
Prinsesseweg 20
hoofd: R.H.T. Ransijn

tel. 14258, privé 02907 2098

KLEUTERSCHOOL
St. Agatha
Lijsterstraat 6
hoofdleidster:

Mevr. M.A. Snijders Blok
tel. 13266, privé 16258

PROT. CHR. ONDERWIJS

Oranje Nassauschool
Lijsterstraat 1

hoofd: L.K. de Vries

tei. 14325, privé 15176

KLEUTERSCHOOL
Klimop
Dr. de Visserstraat 2
hoofcfleidster: Mevr. A. Bosma-Veenstra
tel. privé 13721

Wilhelmina-kleuterschool
Lijsterstraat 3

Hoofdleidster: Mevr. A.J.M. Drost-Bos

tel. 14323

PEUGEOT

Autobedrijf

1/7 VERSTEEGE ...

Wmmm zandvoort 02507 • 12345

l^ Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat61 -Telefoon 1 53 51.

Vakantie-

woningruil

Ermelo/Zandvoort

Gezin met 3 kind., 7, 12

13 jaar, wil mol zomer-

vakantie n. Zandvoort
van 25-7 t/m 8 8.

Telefoon 03417-54780.

PEDICURE/

MANICURE-SALOni

Mevr.
G. Hamminga

bij

Drogislerij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjeistrsat 7

lol. 02507 -123 27

Behandeling volgens

afspraak.

O©
Het kan geen kwaad i>ni ui ci\ tnejc inoiul ir lioiii/cn

zelf-i al weel Je, waanner je hel hebt.

Kin Hiihinird ( /.S'M- / Q30j

HORLOGERIE C. WAAI\III\IG
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

wil er ditmaal cla;'.iO!ii c^.•n^ Ir'1 /wijccii lotiiocn.

Icdtrecn "cci lui iiiinicrs rcctis l:in;j ilai ''liii

mirwcrkcii. (horloges, klokken en uekkei-.) loi de

mccM beirtniwhare rno^en «oition i:ereken(.l die

leyenuoordie leverbaar /iin.

Kamt u eenii kijken in ome showroom, 'l Is een belevenis'

Eigen reparatie-afdeling mei
elektronische apparatuur.

Voor pa en ma

Lukon Yamaha
crossmotoren, brommers, fietsen: Yamaha, Gazelle,

J'jncker, Sparta, Superia.

Alle onderdelen vooiiadig ook regenpakken en crosskicding

KOOP BIJ OE MAN DIE REPAREREN KAN

Reparaties zo mogelijk in een dag klaar.

Kijken kust niets. Elke dag open.

-9

sökrs KochstraatS
(t.o. de zuivering)
Telefoon 16504.

TALBOT

Gevraagd:

hulp in de

huishouding
1 ochtend of

middag per week,
in gezin z. kinderen.

Tel. 02507-12986
na 18.00 uur.

TE KOOP
goede

BROMFIETS
en een

VOUWFIETS
Bekend merk.

Na 17.00 uur
Karel Ooormanlaan 8

Flatl.

telefoon 12020

Drogisterij

MOERENBURG
voor Dr. Vogel,

homeopathie.

Haltestraat 8, Zandvoort,

tel. 02507 16123.

AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVLOiy - TREDFORD

etc.

DESGEWENST VAKKUIMDIG GELEGO
VITRAGES en OVERGORDIJNEN

WANDBESPANNINGEN

G. Kol
Schuite igat 7

telefoon tanz

Auto - brand - leven

alle verzekeringen

•^

Timmer, Metsel-, Voegbedrijf

Chr. Koper
voor u renovatie, open keuken,

open haard, konijnen, ramen, deuren en

veitouwingen.

De WIttstraat 5, 2042 AM Zandvoort.
telefoon 02507 - 16987

L

AANNËIVlIiyGSBEDRIJF

J. DEUTEKOM
Paradijsweg Ha - Zandvoort

Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04

• i\lieuwbouw

• Dakkapellen

• Openhaarden
• Keukens

• Badkamers

international enz., enz., enz.

Vraag gratis offerte.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEbT-ARTIKELEN

voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507-1 61 23

Heer (38 jaar)

zoekt

kamer
te Zandvoort.

Tel. 023-283668.

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 126 56

ADMINISTRATIES

INVULLEN VAN AANGIFTEBlUEnEN
TAANGIFTEN

RNANCIERING EN ASSURANTIËN

Uw adres voor

elast. kousen, pan-

ties, knie- en enkel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort

tel. 02507-12327

Foto Quelle
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig

afdrukkenen
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort

Voor al UW bruiloften en partijen

Paviljoen ,,De Vijverhut"
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. 1 25 38

Pedicure praktijk

mevr. Jonkman-Rol

Bch. ook voor ver-

/orgings/ bejaarden-

tehuizen. Beh. op af-

spraak. Praktijk in

Bouwes Palace.

Telefoon
02507-13871 GEEN ZAALHUlJRt Korting bij contante bctaiine.

Doe gezellig

en neem een bloemetje

mee!

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Halirsiraal 65 • /andvnori

Tel. 02507-1 20 60

P.S. De specialist in

al uw bloemwerkcn.

DE KOPEREN KETEL
Haltestraat 69 - Zandvoort

BQETIEK VOOR 2e HANDS
DAMES- EN HERENKLEDING

Inbrengdagen maandag en dinsdag
van 13.00tot 17.00 uur.

Voor verkoop alle dagen geopend
van 13.00 tol 17.00 uur.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. V. d. Bos
BildcrdijkstraatS.

telefoon 13796

CHIN. INDISCH RESTAURANT

fon0 d^ie
Zeestraat 55
ZANDVOORT

Tel. 02507 -146 81

Ter gelegenheid van on.s lO-jarig beslaan bieden wij u een van onze

spcciaiilcilcn, de

Indische rijsttafel aanvuur 15,- pp

Het kopje koffie er na krijgt u van ons.

Hel kindermenu kost nu 10,- met een glaasje fris en een ijsje (ue.

Deze aanbiedingen gelden van maandag l/m vrijdag, tot 20 maarl

Voor hel afhalen hebben wij in deze periode speciale dagaanbicdingcn;

Dinsdag: nasi of bami met 4 st. saté en atjar voor 1 0,00

Woen.sdag: Vi kip in kcrry-.saus7,50

Donderdag: Foe Yong Hai 7,50

Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) 1 1 . jO

ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag 48 60 96 120

5 minuten

IPOSTERFOTOl
mnd. mnd. mnd.

5.000.-

10.000,-

15.000,-

20.000,.

25.000,-

129,93

247.15

364,37

481.59

598,81

98,93

184,15

269,92

355,68
441,44

150,95

289,14

427,34

565,63
703,73

Ie en 2e hypotheken tot

125% mogelijk
Informeer eens.'

Helmorssiraal 11 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 21 50

mnd.

238,43

313,71

388,99

Klaar terwijl u wacht!

iPOSterfOtO 30x40 cm
Islechts

PASFOTO'S
|4 stuks

20,00

io,oo|

Galerij Kerkstraat, winkel 8
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BankQtbakkersiï^ 12 smaken

ChipPpatatulfiainiCl met marasquinsaus

, Rl|Cldin9r Gen lekkéinij in diverse smaken.

"Öolc voor'dèbclici

AARTV
Grote Krocht 23 - Zandvoort

1

HETÉNIGECCHWTHOUWDEDRUF l

\i'ij1<un3cnupiltden:

K De bckchdcwiiic Mcrccdcssci^

K Mcfccdcs Old-trmcr 1935 type 320
K Trouw kdcfscT) bespannen ml'ï 2 of 4

. /'.paaïdeh. '''^J,',1.L. ^-,.--..,, ..,-;,^.-?' l

Ookincombinalicmogclijk "

Taxi Centrale ^
Croic Krocht 1»;Zaridvöórr"---^-'-''^' '">'/" 'J'

Tcicronn 02507.26OO-7SM

Rijwielhandel BOS
vooro.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobecane, Kyoso en div

kinderrijwielen. Tevens

KIS-sleutelservice en

rqwiehferhuur

Grote Krocht 27, telefoon 12954

Boek en kantoorboekhandel

Sigarenmagazijri = ..

De Krocht

>Grote Krocht 17
;Ii042 LT Zandvoort
>' telefoon 02507-16033

Uy/ adres voor:

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR

ARTIKELEN

ROOKWAREN

STAATSLOTEN.

TOTO/LOnO l

23 februari start de yérkö<^jp ji^a|h |le ^t^n voor de
jubileum StaatsIpteriJ rnet maar liefst

5 miljoen gulden extr^ aan prijzen.

BB

één van de
velen van
Optiek Slinger

Gedipl. o/jticien

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 43 95.

Leverancier van alle ziekenfondsen.

Vrijdag koopavond.

Lamswollen V-hals
jumpers van

PRlNGLEofScotland
in 15 kleuren!

idaèmmetmodeJÊl
Vrijdag koopavond

Grote Krocht 19, Zandvoort,
, telefoon 02507-17878

Een Neckermann reis

boek je niet bij iedereen

maarweibijóns!

REISBUREAU
KÉRKMAN

' G'Otè Krocht 20, ZarMvOorl
• leldöpo 02507 12560 - .

epen: van maartdag1300 uur tot xatardag 13 00 uur

TURELUURS
VAN HET

Grote sortering

ledikanten

Het Kastenhuis
Grote Krocht25,

. lelefoon 02507-17751.

Plavuizen

tafels

v.a.

298;
Het Kastenhuis
Grpte Krocht 25, .

TUREN?
Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant

lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n

begrip.

Tureluurs
van het turen ?

WIJ ZIJN ER VOOR!
Ml

ra rilwïjin^yili^ $morgans 9«bmcht. 't midd»gft «Ischoon ^— GROTE KROCHT 29 ZANDVOORT TEL 02507-16957 ;

dus Ik kocht Mrat ik zocht de Grote Krocht

ledere leeftijd heeft zijn charme...

... maar buit die charme dan ook uit!

Weet u wal zo prettig is...

ha het ontharen met Dcfipil, komen er steeds

minder haartjes terug en geleidelijk verdwijnen

ze. Na 2 of 3 salonbchandelingcn, kunt u dit -

zelf constateren.; '

Wilt u voor de zomer uw ontsierde

haargroei kwijt, begi^,dan:nl^^.

Bovcnlip-onlharing . . .... , . , , . . , 10,00

Jtccn-ontharing . , ... ..'... 45,00
Ökscl-ontharing, .^25,00
Bikini-ontharing .25,00

HUID EN HAAR
Passage 20, Zand voort., telefoon 1630?, ^^

<1^

1410H ^4p^

cirkelzaag 6^/«

"

handige diepte- en verstek-
instelling stolaliuighulpsluk
teverbaar. pasi ondef zaag-
lafel.l020Wati

Inclusief btof-atzuiging en
widia blad,

van 42^,30 •_. oA
voor 'S£^,'SV

' Verkrijgbaarbif

VERSTEEGE
Pakveldstraat 19

Zandvoort.

Öïwérii(^iye

tassen ,;s]Èc)pi|^^ -fe .;.;,

'^ïbinnen/'';C'

Nu ook een mooie coriecte lederen .lassen,
"^1

e kvvaliteit voor billijke

prijzen. In de mode-kleuren witiblaü^* en beige.. - .

Kom gezellig eens langs bij Wil Moérenburg.

haltesiraat 14

zandvoort. lel. 02JV7-2496

Heereweg 231, 2161 BG Li sse, Telefoon 02521-19135*

Zandvoort Dr, C. X: Gcrkcslraal 73/75

2 nieijwbou >y won ingcn
ohifcr I kapmcl sicncn berging luihij ccnlrmn Uiirp

Ind.: cnircc, loilcr, L-'\oriiilgc woonkamer mei opeó haard en
luvekciikcn.. ".!". '.'.-

't
'ï

Ie vcrd.
: 2 ri;irne slaapkamers, \yi\arvan .1 mc| :g,ro<'i lialkon, lir.e

badkamer mei ligbad en 2e (uilei . 2c verd,: 2 slaapka^ners. klein

balkon, cv ruinuc. Ucl\clc hui", harilhoüi ciï ihiirniopanc.

Koopsom per.woning 2S5.00Di- vi:o;n.

ELLEN CATS
gcdiploniccid liondenirimslet

liefdevolle verzorniiin

van 1/ lï' IioikI

Ir. rricdtiorriileln 10, /iinriviKiri.

(i'lel'oiin 1277.1 J

GEVRAAGD:

NET WINKELMEISJE
leeftijd 18 jaar.

LEEK's 4=6 MINI-MARKT
Helmerstraat 28 - Zandvoort-Noord

TE KOOP AANGEBODEN:
ZANDVOORT

Oosterpark.straat 26

Gerenoveerd

RUSTIEK WOONHUIS
voorzien van cv. -gas.

Indeling beg. gr.: woonkamer met balken-

plafond en open haard, moderne keuken met
plavuizenvloer, bijkeuken, badkamer mei lig-

bad, toilet, modern sanitair, Ie verd.: 4 slaap-

kamers en vliering,

Vraagprijs: f 215.000.- k.k.

Inlichtingen:

CENSE MAKELAARS O.G.
Tel. 02507 - 1 26 14

Weekreclame bij de kaashoek

20 grote bruine eieren 5,00

ROOmbOter 250 gram, 3 per persoon I ,«fO

Oud belegen kaas 500 gram 5,95

Boursin grote doos 2,9o

Tot ziens bij de

KAASHOEK
Haltestraat 38 - Tel. 1 50 00

KfiöBs^ï^^^ JAMIN
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HELE

KRATa
?^. i^l

FLESSENi

i-<

'ïjys; ?*?

HALVE ÜTEFT
MAGERE

;hten yoghurt
IN HANDIGE
UNICUP

uit eigen banketbakkerij

'ORIGINELE SINAASAPPEL'

BAVAROISE TAART

MAGERE

CACAO
dus minder vet

(slanke lijn!)

PAK 100 gram

*^Ass «^ ï V»'

*»!HTOrC«k'«'*''"

>"

TER
KENNIS-
MAKING

BïEB

/^ **fH bf'f

Jï?

HEERLUKE ZOETZURE

AUGURKEN

^

Xi^

LITERPOT

?.a'

KP:

I

IN FRAAI DECOR
DIVERSE MATEN

STUNTPRÜS

de goed afsluitbare plastic

LUNCH-

DODS
NEEM MEE

SUSKEenWISKE
STRIP

VERHALEN

PANTALON

KOUSJES
DIVERSE
FRISSE
KLEUREN

GECOMBINEERDE

ELUORESCENTIE

LAMP en
SCHIJNWERPER
Ideaal voor in de auto,

op de camping, in de
tuin als noodverlichting
enz. Geeft krachtig

helder licht.
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Zeven arrestaties in Zandvoorts casino

Onderzoek naar fraude-

zaak wordt voortgezet

UGHEID
CEZltVENTiJD

.BOERDERiJ

Borrelen, liowlen.

Dineren en Dansen

ZANDVOORT - Hel onder-

zoek naar de fraude-affaire in

hel casino van Zandvoort is nog
niet afgesloten. Inmiddels heeft

de Zandvoortse politie zeven

medewerkers gearresteerd. In

samenwerking met de bedrijfs-

recherche van het casino wordt

de zaak nu verder onderzocht.

Het totale bedrag dat met de

fraude in de casino's van Zand-
voort, Scheveningen en Valken-

burg gemoeid is ligt op ongeveer

twee ton. Door de arrestaties

van vorige week zijn in het

casino van Zandvoort nu der-

tien medewerkers op non-actief

gesteld. In Scheveningen en

Valkenburg zijn dit respectieve-

lijk 14 en 8 medewerkers. In

Scheveningen waren eerder bij

een fraude-zaak al 29 medewer-
kers geschorst.

De fraude-affaire kwam in december

aan het licht bij een onderzoek van de

bedrijfsrecherche dat ingesteld werd na

een soortgelijke zaak m Scheveningen

waarbij ongeveer een kwart miljoen

werd verduisterd. De medewerkers van

het casino worden er van verdacht bij

de sluiting van de speeltafels jetons

(fiches) te hebben verduisterd.

Het betrekken van de politie bij de
fraudes vloeit voort uit een wijziging

van het beleid bij de Stichting Casino-

spelen. Tot voor anderhalf jaar geleden

werden dit soort affaires intern opge-

lost, maar dit leverde toch problemen

op. Het was tot dan praktisch onmoge-
lijk om medewerkers te ontslaan, om-
dat er geen aangifte bij de politie werd
gedaan. Nu gebeurt dat wel en mdien
frauduleuze handelingen nu bewezen
kunnen worden, kan de betreffende

medewerker ook ontslagen worden.

De Nationale Stichting Casinospelen

•*^,'

^-J?^^
*>

Xl-<
.^.^

,*^^-i»^-

&j2^''"".

Het casino in Zandvoort: manipulaties met jetons

zegt bij monde van directeur Kroes hel

vertrouwen in het personeel niet kwijt

te zijn Maar toch heeft men de hulp

mgeroepen van een computer die in de
toekomst fraudes moet helpen voorko-

men Met behulp van deze computer
kan dan iedere speeltafel m de gaten

worden gehouden. Voorts hebben de

zaalchefs van de casino's opdracht ge-

kregen verscherpt toezicht te houden
en bovendien heeft men de hulp van

het publiek ingeschakeld De veilig-

heidsdienst van de Nationale Stichting

Casinospelen heeft namelijk in elk

casino enkele betrouwbare ..vaste

klanten" gevraagd om ook een oogje in

het zeil te houden. In geval van fraude
door hen geconstateerd zou dit de
bewijsvoenng vergemakkelijken.
De directie van de Stichting verwacht
dat mede door deze preventieve maat-
regelen een eind komt aan de fraudu-
leuze handelingen.

Doordat bij de drie casino's nu veel

personeelsleden op non-actief zijn ge-

steld krijgt men op dit moment met een
ernstig personeelsgebrek te kampen.
Het is echter nog met zo dat de casino's

'!^m

minder uren geopend zullen zijn. Het
Zlandvoortse casino zal evenals het

casino in Valkenburg personeelsleden

,,uitlenen" aan het casino m Scheve-

ningen waar het grootste aantal mede-
werkers op non-actief is gesteld

Daar-
door worden alle casino's met een
aanzienlijke personeelsvermindenng
geconfronteerd en vele medewerkers
zullen dan ook hun vakantie op moeten
schorten en ook vrije dagen zullen de
eerste tijd niet kunnen worden opgeno-
men. Overigens hebben vele medewer-
kers van het casino al uit zichzelf

aangeboden om over te werken.

Bewoners hebben recht op huurbescherming

HUURDERS BUNKERS
MOGEN BLIJVENZIHEN
ZANDVOORT - De vakantiebunkers in het Kostverlorenpark te Zandvoort

hoeven niet ontruimd te worden. De rechtbank in Haarlem bepaalde vorige week
dat de bewoners van de bunkers wel degelijk recht op huurbescherming hebben,

omdat de bunkers, die als vakantiehuizen in gebruik zijn, als tweede woning

kunnen worden beschouwd. Deze uitspraak werd gedaan in een hoger-beroeps-

zaak die de eigenaren van het Kostverlorenpark tegen de huurders van de bunkers

hadden aangespannen. Eerder al had de kantonrechter de huurders in het gelijk

gesteld.

De bunkers m het park zijn al sinds de
tweede wereldoorlog in gebruik als

vakantiewoning door voornamelijk

mensen uit Amsterdam Tot voor enke-
le jaren geleden was het Kostverloren-

park eigendom van Jhr. P.N. Quarles
van Ufford. Door hem werd m het

begin van de jaren zeventig de huur op
ƒ 400,- per jaar bepaald. Vier jaar

geleden echter verkocht Jhr. Quarles

van Ufford het park aan twee architec-

ten en een aannemer voor het bedrag

van dnekwart miljoen. De nieuwe eige-

naars waren niet gelukkig met de ver-

huur van de bunkers en sommeerden
de bewoners de bunkers te ontruimen.

Dat wilden de bunkerbewoners echter

met zomaar doen; een huurverhoging

van 5 % vond men reëel maar voor

ontruiming bestond volgens hen geen
enkele grond.

De eigenaars wilden wel over eventuele

bewoning praten maar alleen indien de
investeringskosten (10 % van het aan-

koopbedrag: ƒ 75.000,-) door de huur-

ders werd opgebracht. Dit zou neerko-

men op een gemiddelde huur van
ongeveer ƒ 2200 - per jaar. Omdat
men dat niet kon en wilde opbrengen
spanden de eigenaren kort geding aan,

wat ZIJ verloren.

Het Kostverlorenpark staat als natuur-

gebied aangemerkt. Dat was ook de
reden waarom de gemeente Zandvoort
destijds het gebied niet kon kopen voor

sociale woningbouw De huidige eige-

naren zitten ook met deze bestemming
in hun maag, maar daarbij zijn ze met
onverdeeld gelukkig met de huurders

van de bunkers. Vandaar ook dat zij na
de uitspraak van de kantonrechter er in

hoger beroep zijn gegaan om alsnog te

proberen de bunkers te mogen ontrui-

men. De rechtbank stelde hen echter

wederom in het ongelijk

De huurders zijn zeer tevreden met de

uitspraak. De erkenning door de recht-

bank dat men huurbescherming geniet

betekent dat men ook m de toekomst
met zonder meer uit de vakantiewonin-

gen gezet kan worden

Lieve Wil,

Het gaat mij goed

Net een VIDEO gekocht bi|

RADIO PEETERS.
Ze hadden wel 8 soorten in alle

prijzen en zeer concurrerend Er is

trouwens altijd mot ze te praten Ik

ben hardstikke tevreden, johi

Fijn, kan per dag 7x van kanaal ver-

wisselen en dat 7 dagen per week,
np rie klok

Dus kan ik rustig een week met
vakantie. Ga je mee?

Dikke kus, Karin

P.S. Kom je dan snel langs?

WULLUM WtllFK

De leste zundag

,

eerste terras-zimdag
t Gact goed zo!

we alweer de

Jamin terug in Zandvoort

Verkeersstudle

Vervolg voorpagina

Da.ir /OU de
Bond mee kunnen instemmen Dan
zou het doorstroom-effect bewust wor-

den opgeofferd ten gunste van het

openbaar vervoer

Omdat er maar een paar topdagen per
jaar zijn, geeft de Bond de voorkeur
aan incidentele oplossingen op die

mooie dagen

Suggesties

De Bond doet de volgende suggesties.

- Op de Zeeweg tijdens de ochtend- en
middagspits het (extra) busverkeer

afwikkelen op de aanliggende, tegen-

gestelde rijbaan Dat 7ou kunnen
met behulp van opvallende kunst-

stofkegels en waarschuwingsborden
's Middags, als iedereen weer naar

huis wil, kunnen de kegels (vanaf

ongeveer .? uur) naar de tegenover-

gestelde njbaan worden overge-

bracht

Het autoverkeer, tegengesteld aan

de spitsnchting /ou het moeten
doen met een rijstrook

- Een extra busstrook voor de gehele
Zandvoortselaan / Zandvoorterweg
IS onmogelijk. Maar in de nchting

Zandvoort is vanaf het politiebureau

Aerdenhout tot de Bentveldseweg -

en binnenkort tot de Blinkertweg -

een buspasseerstrook mogelijk.

Voor fietsers zijn er in feite twee
paden' de oude trambaan en het

aanliggende hetspad op de Zand-
voortselaan Het fietspad op de
Zandvoortselaan richting Zandvoort

zou op dit deel kunnen worden
omgebouwd tot busstrook Fietsers

behouden hun fietsroute naar Zand-
voort en kunnen mogelijk op met-

topdagen worden toegelaten op de
busstrook.

Fietsverkeer

Uiteraard pleit de Fietsersbond voor

betere fietsverbindingen. Staatsbosbe-

heer moet de weigerachtige houding
maar eens laten varen, zo meent men,
want openstelling van het laatste deel

van het Visserspad naar Kraantje Lek
zou het mogelijk maken om rustig door

de duinen naar Zandvoort te fietsen en

dan zullen zeker meer mensen uit

Kennemerland daar dankbaar gebruik

van maken. Over het algemeen, zegt de

Bond, IS een schakeling van fietsroutes

noodzakelijk om het fietsen te bevor-

deren.

Omdat er steeds meer gebruik wordt
gemaakt van dure fietsen is een bewaak-

te fietsenstalling even belangrijk. Uit

angst voor dierstal laten vele mensen de

fiets nu nog thuis op een drukke dag.

Bewaakte stallingen moeten er zeker

komen op kleine loopafstand van het

strand. Nodig zijn ook verwyzingsbor-

den, meent de Bond.

ZANDVOORT Goed nieuws i oor de mensen die aliijd boodschappen hebben gehcudd bij Janun in de Haltessinuit, want

Jamin i^ lenig \an neggeweesl.

De heer T Dam heeft namelijk tn de Kerkstraat op nr 22 dus \hik bij zijn zaak op nr 28, zijn zaak heiopcnd mci himin

ailikelen

,.lk \ ond het doodjammer dat Jamin in de Ihihesli aal i e> dn een en hen blij dat ik du merk nu mag i oeren i ci icli de hei r

Dam. du zelj de nodige vakkennis bezit, omdat hij jaieiihmg bij gioie firma s (Dtjkstia, Vermaal, Diosk lU )

bankeibakkei choioladeheneikei is i^eweesl .,De pioducten \ai' Jamin zijn eerste klas, en daarom leikoop ik zi ook

giiuu;' zegt hij Behahc hei hekentie grole dropassorumem (Meriig sooilcn) bisiuns, roomboierkoekjis en ihoiolade.

xeikoopt hij ook de eigen merken rosé en sherry i an Jamin Bo\ endien kan men er terecht voor sinas, chcKonn I < /; pils

snaaien en sigaietten. In april komt daaibij nog de ijs-iifdeling

Het zijn .Siem i an Bockel. momenteel nog mei i akantie tot 2S jebriian, en Jolanda \ an Sluis die de klanten in di Zt zaak

Mikkiindig zullen helpen Zolang zijn bedrijfsleider mei \akatiiie is doet de heer Dam hit zelj, en nat waa^
Deze meun e zaïik \an de heer Dam is dagelijks geojwiul \an 9-/Ó' 00 uur en op de zondagmiddag van 13 00- IS 00 uur

Dus omeinachis bezoek' Snel naiir Jamm. want die is toch open

In het zomerseizoen zal deze Jaimn-zaak ledeie dag, dus zi\en dagen per week. geojiend zijn |„(„ ^ur(»pr^'^s

GEEN EXTRA SUBSIDIE VOOR B.C. LOTUS

Sportraad gaat normen zaal-

huursubsidie heroverwegen
ZANDVOORT - De normen voor de

zaalhuursubsidie zullen opnieuw door

de Zandvoortse Sportraad worden vast-

gesteld alvorens aan de Gemeenteraad
een advies op dit punt zal worden
verstrekt. Een en ander was een besluit

op de gehouden alg. openbare vergade-

ring van de Zandvoortse Sportraad op
dinsdag 10 februari 1981 in het gemeen-

schapshuis te Zandvoort.

Tijdens deze vergadering werd uitvoe-

rig gesproken over het punt of mogelij-

ke zaalhuursubsidie toegekend moest
worden op basis van het aantal jeugdle-

den, of op basis van de kosten van de

zaalliuur voor de betrcflcnüc vereni-

ging. Hierover kon geen overeenstem-
ming worden bereikt en dus werd de

Sportraad gezegd de normen opnieuw
vast te stellen

In het kader van de subsidiering werd
een gelijk advies, zij het m negatieve

zin, uitgebracht op het verzoek van de
B.C. Lotus Zandvoort om in hel kader
van de bijzondere sportprestaties een
bijdrage te verkrijgen voor de kosten

voor het aanschaffen van shuttles Wel
zal gunstig aan de Gemeenteraad wor-
den geadviseerd over het verzoek van
de gymnastiekvereniging OSS voor een
jaarlijkse subsidie voor de keurturn-

ploeg

Van de verdere agendapunten was nog
de sportuitwisseling met Dronten een

uitvoerig onderwerp van discussie

De sfiortvrienden en vriendinnen van

de gemeente Dronten komen op zater-

dag 9 en zondag 10 mei 1981 naar

Zandvoort om de krachten op de diver-

se sporten te meten met hun Zand-
voortse sporlcollega's. Meerdere spor-

ten zullen worden beoefend, zoals o m
zaalhandbal, zwemmen, voetbal en
zaalvoetbal.

Diverse commissies werden tijdens de-

ze vergadering in hel leven geroepen

om de sportuitwisseling t z t vlot te

doen verlopen.

Tenslotte werd door de Zandvoortse

Sportraad adhesie betuigd met een

lïaarlems initiatief van de Haarlemse
Sportraad en de Haarlemse IJsclub om
de mogelijkheden sportief technisch

gezien de Haarlemse IJsbaan weer

,,open" te krijgen.

De volgende sportraadvergadenng zal

worden gehouden op 16 maait a s

üogemü
dé badplaat^H

Raadhuisuitbreiding

Zoals in ons nummer van 29 januari

j reeds uitvoerig werd vermeld, zal

de officiële opening van de uitbrei-

ding van ons raadhuis plaatsvinden

op donderdag 19 maart a s door de
commissaris van de Koningin in

Noordholland, dr Wit Het belooft

een belangrijk gebeuren te worden,
dat een mijlpaal betekent in de
geschiedenis van onze gemeente
We hopen er dan opnieuw veel

aandacht aan te besteden

Carillon

Wat nog niet werd gemeld, omdat
het toen nog met bekend was, is het

feit, dat het burgemeester A Na-
wijn-cariHon, een geschenk van de

burgerij aan de heer Nawijn bij zijn

vertrek wegens pensionering uit on-

ze gemeente, op die dag, nadat het

klokkenspel, alweer officieel, door
hem aan de gemeente zal zijn over-

gedragen, in gebruik zal worden
gesteld Het heeft vrijdag jl proef

gespeeld en bleek uitstekend te

voldoen De klokken, duidelijk

zichtbaar in de raadhuistoren, zijn

fraai van klank In totaal zijn het er

achttien Dat Zandvoort blij is met
dit carillon behoeft zekei geen na-

der betoog Het betekent een

prachtige aanwinst en zal het dorps-

beeld aanzienlijk verlevendigen

Herdenkingsgeschrift

Ik vernam, dat ons gemeentebe-
stuur aan de heer P Brune, oud-
chef van de afdeling bevolking en
gemeente-archivaris, opdracht heeft

verstrekt, ter gelegenheid van deze

officiële gebeurtenis een bescheiden

herdenkingsboekje samen te stellen

over de geschiedenis van ons Raad-
huis Het IS thans reeds zo goed als

voltooid en niemand beter dan hij

kon aan deze eervolle opdracht

uitvoering geven Vanzelfsprekend
kom ik er na de publicatie nader op
terug.

De moderne keuken van op-

oe

De schoonmaaktijd staat voor de
deur, en dat begint ook opoe alweer

m d'r bloed te knebelen. Deze week
heeft ze het over de moderne keu-

ken. Oude Zandvoorters noemden
die vroeger ,,'t vethok" en ze

schrijft me: „teugeswoordig binne

jeloi allegaer 't vethok an 't moder-
niseren, maer laet ik jeloi raeje, jae

ik schouw jeloi waer, dal alle sjan-

semente niet altaid verbeteringe be-

ne Je mot 'n keuke allaid op 't

noorde bouwe, 't kan ook op 't

oosle, omdat, as de zon d'rop skainl

't veuls te warrem wordt om je zooi

koel te houwe Jeloi mot ook zor-

reege veur bovelichle, zodat de
warreme lucht verdwaine ken. Goe-
je ventilasie zorregt veur goeje trek

en zuurstof in de keuken Je vullis-

kit mot boite blaive, omdat je die

rottende zooi nooit bmne mol hou-
we, allienig al veur de stank. Stan-

kafsoigers mit vetvangers kenne je-

loi bove je kachel hange as je maer
veur 'n goed kanael zorregt met zo
mm mogelijk bochle. Jeloi gebroikt

naetuurluk ook de vliegekast om
varse groente in te bewaere Die
meuw-modische koelapparaete deu-

ge daer hielegaer niet veur" Ln
tenslotte vandaep nog n klam rc-

ccppie As jeloi nog een kliekic vis

hebbe moi't je es visbrood mit k.ies

maeke Je heb d'rveur nodig h sntjc

wittebrood, ,S plakkc jonge vette

kaes. 60 gram goeje butter, lO
grammem bloem (zevtn veur t gc-
broik) "s dl melluk 1 ons gekookte
vis, 1 ons geraspte ouwe kaes, /out.

cajenne pepir en sapv.m n citroen

Van 30 gram butter en M) grammen
bloem een roetje maeke melluk
loevoege, vis derbai kwakke en mei
i-itroen, /out en cajene op sm lek

brenge Met de rest van de butter t

brood smere en 'n vuursehotel wi-

vetle 't Brood in die skael doen,
dan de kaesplakke d rop dan de
regout van geraspte kaes J.ierop en
tenslotte gr.ietmere m n hete me i

Is hardstikke lekker Prebeer "i

maer es "t Kost niet veul' \.c\ /e'

Zandvoortse kluizenaar

In het nummer van donderdag >

februari schrijft de heer B \ oets uit

Zandvoorts rijke historie over de

wijze les van de vrome kluizenaar

Ik lees ze graag, die verhalen van de
heer Voels Hij moet wel (als oud-

pastoor van Oven een) over heel

wat historisch materiaal beschik-

ken In genoemd artikel schrijft de

heer Voets over ene broeder Bruno,
een heilig kluizenaar, die leefde m
de duinen, heel lang geleden, toen

de duinen pas waren ontstaan Die
broeder Bruno hielp, waar hij hel-

pen kon en leefde afgezonderd in

een armelijke hut op een hoog duin

Het IS een verhaal, vrij naverteld

naar de novelle van de Kennemer
schrijver J Hofdijk, die m zijn

verhaal een gesprek van drie Zand-
voortse jonge mannen met die klui-

zenaar heeft opgenomen Maar laat

ons met vergelen, dat het hier een
legende betreft, een verhaal tussen

sprookje en werkelijkheid Dat het

hier een legende betrof, blijkt ver-

scheidene uwer ontgaan te zijn

Oude Zandvoorters verklaarden het

dan ook voor onzin Maar toch

heeft Zandvoort wèl een kluizenaar

gekend Dat was m de Napoleoniti-
s>che tijd. Het was ene Bluijs en hij

woonde onder armelijke omstandig-
heden op het Zeemanshoffie Z'n
bijnaam was ,,Arrewimpie" en ze

noemden hem opk wel ,,de kluize-

naar" omdat hij zo geheel en al op
zichzelf leefde. Tante Jans de Kraai
(104 jaar oud geworden) kon er

indertijd smakelijk van vertellen

Van haar kleinzoon Henk Bluijs

heb ik er onlangs weer daverende
verhalen over gehoord In verband
met al het bovenstaande, zou het

eigenlijk wel aanbeveling verdie-

nen, dal met pastoor Voets en
enkele oude Zandvoorters, ik noem
u Henk Buijs (de Kraai), Gerrip
Koper (Muisie), Jan van Honschoo-
ten en Floor van Deursen, om er

maar eens enkelen op te noemen,
een gesprekje werd gearrangeerd
om er nog eens wat over na te

praten en over andere interessante

Zandvoortse aangelegenheden La-
ten we er eens over denken Ik hoor
het graac van u

K Sr

IN-GEZONDiÜfl
(tuftsnvwurtwoordina ilwïr«daktiè)^!'y

Arbeidsreglement

N a v het ,,Nieuwe
Arbeidsreglement" in Zandvoorts
Nieuwsblad (,,Met Oogen Oor") van
12-2-"81 , stuur ik u een mooie uit

omstreeks 1850

1. Godsvrucht properheid en
stipheid /ijn karaktertrekken,

dewelke onontbeerlijk zijn voor
een goede handel

2 Op aanwijzing van de Gouverneur
heeft onze firma de werkuren
verminderd en het personeel dient

V anat lieden slechts op werkdagen
ten burele te zijn lussen zeven ure

des voormiddags en zes ure des

namiddags
3 De Zondag dient voor kerkgang,

maar mocht iemand goed van nmic
hebben dan zullen de klerken op
Zondag ten burele werken

4 Dagelijkse gebeden zullen iedere

morgen gezegd worden in hel

Grote Kanlooi De klerken dienen
aanwezig te zijn

5 Kleding dient .sobei te zijn De
klerken zullen zich hoeden voor

het dragen van kleding m
opvallende kleuren en van kousen,
die niel goed gestopt zijn

6. Overjassen en overschoenen
mogen met ten burele

aangehouden worden, halsdoeken
en hoofdbekleding kunnen in geval

van guur weer gedragen worden
Er is vooreen kachel gezorgd ten

gcneve van de klerken Steenkool
en hout moeten in een kast

opgeborgen worden. Aanbevolen
wordt, dal iedere kantoorklerk

gedurende de lijd van hel koude
weer vier ponden steenkool per

dag meebrengt.
7 De klerken mogen hel vertrek mei

verlaten zonder toeslemming Hel
IS toegestaan de natuurlijke drang

Ie voigLii. w.iarvooi di Klerken de

tuin achter de tweede poort

kunnen gebruiken Dit lerrem

dient in goede staat gehouden te

worden
8 Gedurende kantooiiijvl is >piek.Mi

verboden
9 Het hunkeren naar tabak wijnot

sterke drank is een niens(.ii|ke

zwakheid en derhalve verboden
voor alle kantoorklerken

10 Nu de kantooruren dr.'siisLh

verminderd 7\\n en wel tot eit uren

per dag. is het lot 7ich ntinen van

voedsel toegestaan tussen

halftwaalf cii twaalt men maar ti(.i

werk mag onder geen enkeli.

vourwaaide oriderbroker worden
11. De klerken moeten /elf hun

schrijlpcnnen inedehrengLi) len

slijper IS op aanv raai; hi j de

boekhouder aanwe/m vil

verkrijgbaar

12 De oucfste kleik word! benoeii'd

die verantwoordelijk is voor de

pro|)erheid van hel kantoor en alle

jongste kierken /uilen zich veertig

minuten vooi het

gemeenschappelijk gebed bij hem
melden voor hel sehoonniaken der

vertrekken en zij zullen na

kantoorli|d blijven voor dergelijke

werkzaamheden Borstels

bezems, zeep en water worden
door de firma beschikbaar gesteld

n De nieuwe, verhoogde weeklonen
zijii voor jongens tot veertien jaai

ƒ 0..'i2, jongste bediende f 2,40,

aankomende klerken ƒ 4,50.

klerken ƒ .5,50, oudste klerken na

vijftien jaar diensttijd ƒ 10,25 Lr
wordt verwacht, dat iedereen

hiermede een verhoogde
hoeveelheid werk zal afleveren

G. van Dijk

Oo.stcrparkstraat 16,

Zandvoort.



RANDSTAD PUBLICATIES 4/5 DONDERDAG 19 FEBRUARI 1S81 PAGINA 4

iim<M{^iiai^itiii>(iM>li|K l l iW)<l ilii»apj;M»|iM liil i i i*iw l>» i U i)».'yW"iW"W i iJ iJW>lUW ii»'iM'W'"
;^^ '^'Vy—fr"Tw^wp»f^»'im Knmtm

Verend gymiiastiekbed

'e Waterlelie'

CRUQUILÏS - Mevrouw L. van Rappard-

Mundt (midden) had donderdagmiddag

de plezierige laak de school ,
,De Waterle-

lie" op de Cruquiushoeve te verrassen

met een cheque van f 15.000,-. afkom-

stig van het Comité Kinderpostzegels.

Voor dal bedrag kan een air-square

worden aangeschaft: een groot luchtkus-

sen waarop kinderen naar hartelust kun-

nen springen en dollen en gymnastiek

doen, zonder angst voor pijnlijke plekken
bij vallen. Voor de motorische ontwikke-

ling van kinderen met epilepsie is zo'n

hulpmiddel zeer belangrijk.

Het bleef deze middag niet alleen bij het

overhandigen van het geld: op een de-

monslratiekussen konden de kinderen

direct cl genieten van een voorproefje.

En dat het in de smaak viel, was duidelijk

te zien en te horen. (Foto: Europress

Nieuw Vennep).

Geslaagd

AMSTERDAM /oVER-
VEEN - Aan de Katholieke
Theologische Hogeschool te

Amsterdam is geslaagd voor het

kandidaatsexamen theologie

mr. J.A.N. Stuyt sj. Tijdens dit

c.Kamen verdedigde hij de scrip-

tie ,,De duif keerde terug in de
ark (Gen 8,9). Recente bepalin-

gen van de onderlinge verhou-
ding van Geest en Kerk".

Hierin onderzoekt hij de opvattingen

van H. Mühien. Y. Congar op en W.
Kasper, drie actuele roomskatholieke

theologen. Bij hen komt de Geest

onder meer naar voren als universeel,

aciueei en bevrijdend in dialoog. Een
kerk die tempel van de Geest wil zijn

zal dit actueel heilshandelen in dialoog

moeten weerspiegelen.

Geest en kerk horen van oudsher bij

elkaar, in de geloofsbelijdenis, in de
liturgie.

,,De Geest woont in onvolmaakte men-
sen'".

De heer Stuyt, wiens ouders in Over-

veen wonen, is geboren in Muiden

(N.H.) en sliiagde in 1973 te Leiden

voor het doctoraalexamen Nederlands

recht. In 1976 trad hij toe tot de orde

van de Jezuïeten en sinds 1977 studeert

hij aan de KTHA. Momenteel is hij

werkzaam bij de rk-geestelijke verzor-

ging van de Bijlmerbajes te Amster-

dam. Hij zal zijn theologische studies

voortzetten in Rome aan de Gregoria-

na universiteit.

OBB^SEJ^Sa SSES

* ÈN NATUURLIJK LAGE PRIJZEN .

HELE LITER

Deze D.A.0. 1974 van het huis

G. Vinhas uit Lissabon, wordt
lang gelagerd op grote houten
fusten. De botteling en etiket-

lering vindt plaats onder een
streng toezicht van ambtenaren
van het wijninstituut. Elke fles

heeft een garantiezegel en
nummer van de Federacio dos
Vinicultoras Do D.A.0.

die nog jaren bewaard kan worden

ÜUÜMlKRUK;

ANDV
Le Cuvser V.S.O.P

asx

Th. ...Dijk

Bcnncbroekcriaan 39,

Bennebrock,

telefoon 6436

Het broödddres voor

iedere dag vers!

jr-

Deze week uit de banketbakkerij:

POIREAUX GEBAKJES

JOÉGOSLAVISCH
RESTAURANT

DUBROVNIK
Zesstraat 41, Zantlvoort
Jansstraat 44, Haarlem

heeft voor u een

SPECIAAL WnirrEBMENU

VMHUANOAGTfmwiiitag
- goulashsoep

stokbrood
- gemixte grillplaat

3 soorten vlees (mager)

met verse salade,

saus
en aardappelpuree

- palacinka -

warm flensje met
koude roomvulling

f 14,50
Dit menu rs atictn in Zanctvoort

verkrijgbaar.

Reserveringen vanaf 15.00 uur

Telefoon 02S07-151 10
In Haarlem hebben wij

iedere vrijdag en zaterdag

BAU(MVOU(SMUZttK

(llvel

Telefoon 023-322609
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TZB in degradatiezorgen na

nederiaag tegen Schalkwijk
ZiVNDVOORT • De positie van T.Z.B,
op de rangiyst is er dit weeleend niet

beter op geworden. Tegen het.eveneens
in de onderste regionen verbiyvende
Schalkwek werd na een matige partij

voetbal met 0-1 verloren. .

Op een slecht bespeelbaar veld bcgoo
T.Z.B, vol goede moed aan de Wed-
strijd, maar het moest tóch vrij snel een

tegengoal incasseren, waardoor het

goede spel van de Zandvooitérs ere

Overval
ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag

v/tpi door een onbekende een overval

gepleegd in Bouwes Palace. Een onge-

veer 25-jarige man kwam het gebouw
binnen om ongeveer 21.20 uur en
dwong beide receptionistes met'eein

pistool om de kassa te openen. Na een
greep in de kassa gedaan te hebben
rende de dader weg. Er wordt ongeveer
ƒ1.000,— vermist.

Slechte vangst
ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag

werd de politie te hulp geroepen omdat
een 84-jarige man nog niet was terugge-

keerd van de gamalenvangst. De man
was om ongeveer drie uur 's middags
op pad gegaan en was om negen uur 's

avonds nog niet teruggekeerd. Juist

toen de politie een groots onderzoek
wilde gaan beginnen kwam de vermiste

thuis. Hij verklaarde dat de vangst die

middag wat tegengevallen was en daar-

om was hij nog wat langer dan gewoon-
lijk doorgegaan met vissen.

Inbraak In school

ZANDVOORT - In de Oranje Nassau-

school aan de Lijsterstraat werd in de
nacht van donderdag op vrijdag inge-

broken. De daders vernielden een ruit

en de deur van het magazijn. Vermist
worden een grammofoon, een band-

recorder, een kleurentelevisie, een vi-

deorecorder met vijf banden, een
hangklok, een koffiezetapparaat, een
boormachine met een doos boortjes en
een bankschroef. De politie stelt een
onderzoek in.

terugliep. Schalkwijk reageerde hier

gretig op en wist zonu en dan gevaar-

lijk pp te koméh. Uct samenspel van de
gasten was veel beter verzorgd dan dat
van T.Z.B., dat na de tegentreffer,

volkomen vastzat, Wel waren er nog
wat aanvallen van T.Z.B., maar tot

echte doelrijpê kaïisen kwam hét iiuet.

pe 0-1 ruststand was dan ook zeker
verdiend te noemen voor Schalkwijk.

De tweede helft gaf een zelfde bèeVd te

zien als de eerste. T.Z.B, wilde wel,

maar het combineren verliep vrij

stroef. In de achterhoede werden bo-

vendien onnodige risico's genomen,
waardoor Schalkwijk met snelle coun-
ters gevaarlijk kon worden. Doelman
Bram Puls behoedde zijn team, met
enige goede akties, voor een grotere

achterstand. T.Z.B, kon slechts zelden
gevaarlijk worden. Enige hoekschop-
pen, door Schalkwijk-verdedigers in

nood weggegeven, leverden echter

niets op.

Strafschop

In de 25e minuut leek de wedstrijd

beslist, toen Schalkwijk doorbrak tot

alleen voor doelman Puls. Deze redde

in eerste instantie, maar de rebound
zou onhoudbaar in het doel verdwenen
zijn, als Edwin Miezenbeek niet de ba!

met de hand uit de bovenhoek ge-

stompt had. Wederom toonde Bram
.

Puls toen zijn klasse. Met een uitste-

kende redding hield hij de toegekende
strafschop uit het doel.

De Zandvoortenaren waren blijkbaar

opgelucht en togen voor een slotoffen-

sief ten aanval, waarbij de bezoekers

de ruimte kregen om gevaarlijk uit te

breken. Het offensief was wel groot,

maar de kansjes op de gelijkmaker

werden niet koelbloedig afgewerkt.

Met nog enige minuten te spelen had
T.Z.B, de gelijkmaker voor het grij-

pen.. Een lange trap van Cees d'Hont
werd op rechts opgepikt door Alex
Heesemans, die razendsnel het straf-

schopgebied introk. Alleen voor de
doelman werd hij neergelegd en dat

betekende een strafschop. Heesemans
nam de strafschop zelf en kogelde

keihard raak, doch tijdens zijn aanloop
had hij een schijnbeweging gemaakt.

De scheidsrechter liet de bal overne-

Folo: EuTopress.

men. Wederom Heesemans achter de
bal, maar zijn schot was nu te slap. De
van de keeper terugspringende bal

kwam voor de voeten van de aanstor-

mende Ben Puls, maar zijn inzet ver-

dween hoog over het Schalkwijkse
doel.

Enige momenten later floot de scheids-

rechter voor het einde, waardoor de
Boys twee broodnodige punten lieten

liggen. Door de zege van rode lantaarn-

drager EHS heeft T.Z.B, nog slechts

één punt voorsprong. Het degradaties-

pook komt gevaariijk om de hoek
kijken.

(AdVL'rtctiiii'j

oooo
GARAGE
STRIJDER
Burg. V. Alphenstraat 102,

Zandvoort, tel. 02S07-145fö.

Sporting OSS

zakt gevaarlijk
HAARLEM - Door een kleine 3-2

nederlaag tegen Die Raeckse zijn de
dames volleybalsters van Sporting OSS
aardig in de onderste regionen terecht-

gekomen.
De nederlaag is voor de dames een
grote teleurstelling geworden. Met
meer inzet had er zeker meer ingeze-

ten. Aangezien drie teams degraderen
en de vierde van onder degradatiewed-
strijden moet spelen, moet de volgende
wedstrijd tegen Atalanta gewonnen
worden. In vorige wedstrijden hebben
de dames laten zien zeker in deze
klasse mee te kunnen komen.
Ook voor de heren ziet het er somber
uit. Zij vertoren kansloos met 3-0 van
Spaarne II en ook hier is degradatiege-

vaar aanwezig.

17373

AK een pocdc huur te ver is.

ZVM kan IJmond niet van

kampioenschap houden
ZANDVOORT - De heren handhallers

hebben zondag jl. IJmond niet van het

kampioenschap kunnen afhouden. Na
een goede en spannende parlij zaal-

handbal zegevierde Umond met 14-15.

De Zandvoortsc dames waren volstrekt

kansloos tegen een vee! te sterk Quick
en verloren met 17-9.

In de beginfase keek ZVM snel tegen

een 5-1 achterstand aan. Met snel en
goed fcgen.spel wisten de Zandvoorters
echter terug te komen en met een 8-8

ruststand was er nog van alles mogelijk.

De tweede helft ging gelijk op met dan
weer ZVM aan de leiding en dan weer
Umond. Jammer was het dat het arbi-

trale duo bijzonder uit de toon viel met
slechte beslissingen. Nadat Umond tien

minuten voor het einde de voorsprong
tot 12-LS had uitgebouwd was het

laatste woord voor de Zandvoorters.

Met een sterk offensief brachten zij de

spanning volledig terug 14-15.

In de laatste minuut kregen de gasten

een strafworp te nemen die uitstekend

werd gestopt door Pieter Trommel,
deze wierp de bal op maal naar een

Zandvoortsc aanvaller, waarna deze

scoorde, doch de scheidsrechter had
vlak voordat het schol afgevuurd was,

voor het einde gefloten.

Doelpunten: Ernst Pehle 6; Wim Brug-

man 3; Laurens v.d. Bos 2; Ko Schou-
ten 1 ; Joop Boukes 1 ; Djurre Boukes 1

.

Datnss

ZVM was kansloos tegen het hoogge-
plaatste Quick. In het begin zag het er

niet naar uit dat de nederlaag zo hoog
zou oplopen. De dames namen vlot een
2-0 voorsprong, maar toen was het

kruit verschoten. Totaan 4-J kon ZV^M
bijblijven en de 6-4 ruststand in het

voordeel van Quick was zeker niet

onoverbrugbaar.
Na de doclwisselinp stortte ZVM ech-

ter volledig ineen en Ouick had weinig

moeite om de strijd beslissend af te

ronden, 17-9,

Doelpunten: Truus Drayer 4: Eiiy Bol
3; Erna Duker 1; Janneke de Reus 1.

Opnieuw zege Hon
HILLEGOM - Voor een g^d bezette

Hillegomse sporthal kwamen SC Hong
Kong en Carillon Boys tof goed en

spannend zaalvoetbal. Deze topper tus-

sen beide koplopers wonnen de Zand-

voorters zeer verdiend met 3-1 na een

O-O ruststand.
Hong Kong schiep zich in de eer.ste

helft al de beste kansen, maar de

schoten werden of gestopt of de juiste

richting ontbrak. Na de rust hield Hong

Zeeschuimers in de prijzen
ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag

14 februari organiseerde de Zandvoort-
sc Zwem- en Poloclub De Zeeschui-

ihers afzwemmen voor de kunstzwem-
diplgma's F en E. Uitschieters waren
Mirjam Groenestein, de jongste deel-

neemster en Irene Zimmënnan,, dje

met een foutloze uitvoering van haar
technische figuren „lof van de jury"

verdiende.

De kunstzwemafdeling van de Zee-
schuimers beschikt nu, Wz jaar na de
oprichting, over 20 meisjes met een
kunstzwemdiploma F en daarvan 7 met
het zwaardere E-diploma.
Een opmerkelijk resultaat en stimule-

rend voor de trainsters de dames Van
de Aar, Ter Heyden, Westhoven en
Verdonck, die meerdere uren per week
de trainingen verzorgen.

Geslaagd voor F-diploma:

Zeeschuimers: Irene Zimmerman, Ga-
by Amoldi, Alice Til, Ingrid Keur, Elly

van de Meij, Linda Schuiten, Petra
Rienks, Sabine van Dam, Corianne
Keur, Mirjam Groenestein.

De Meeuwen /Diemen: Cora Brouwer,
Ilse Morssink.

Groenendaal/ Heemstede: Ingrid Swin-
kets.

Gestaagd voor E-diploma:
Groenendaal/ Heemstede: Martina van
de Aar, Debby Merks en Leonie Bak-
ker.

KARNAVAL IN DE DUINPAN: de
Zeeschuimers verzorgen op zondag 22
februari een ludieke en karnavaleske
kunstzwemdemonstratie in de Duinpan
op muziek van „Kamerbreed tapijt" en
„Er staat een paard in de gang".

Wedstrijrizwemmen

In kompetitieverband zwemmen de
Zeeschuimers heel wat wedstrijden af.

Afgelopen zondag 15 februari waren zij

tegen Njord '59 in wedstrijden erg

Sportprogramma

VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen - TYBB
14.30 uur, Sportpark Vondellaan.
Spaafhevogels - TZB 14.30 uur
Zaterdag: Zandvoort '75 - KIC, Sport-

velden binnencircuit.

ZAALHANDBAL
Zondag Concordia - ZVM heren

DtS - ZVM dames.
VOLLEYBAL
Vrijdag: Atalanta 2 Sporting OSS
dames, 19.30 uur te Vinkeveen.
Zaterdag: Sporting OSS heren - PSVH
20.3Ö uur Sporthal Pellikaan.

ZAALVOETBAL
Donderdag: Nachtuil - PSV Velsen,

22.15 uur Kennemersporthal Haarlem.
Aurora '75 - Nihot, 19.45 uur Spaarne-

hal Haarlem.
Zandvoort '75 - Etsbroek, 20.45 uur
Sporthal Hillegom.

Vrijdag: TYBB - Rinko, 20.35 uur Van
Tumhouthal Haarlem.
Maandag: De Zon - Rinko, 19.45 uur
Prinsenhal Heemskerk
Woensdag: Umond '73 - Hong Kong
Z., 20.30 uur Sporthal IJmuiden-Oost.

actief en wisten diverse ereprijzen weg
te slepen.

In de ontmoeting op 1 februari tegen

ZPCH uit Hoofddorp, de Swaenen uit

Zwanenburg en. WZ&PC uit-Purme-

riend georganiseerd in de Duinpan wer-

den zelfs 21 ereprijzen genoteerd. Per-

soonlijke successen voor zwemmers en

zwemsters zijn belangrijk. Maar vaak

worden daarbij .^de mensen achter de

schermen" vergeten. Daarom willen

wij speciaal de trainer Jos Kras kompli-

menteren met zijn resultaten. Als on-

misbare schakel zorgt mevrouw West-

hoven voor de administratieve begelei-

ding en kontrole op het wedstrijd-

zwemgebeuren. Aanschrijven van deel-

nemers, overleg met andere verenigin-

gen, inschrijving bij de bond en het

oproepen van juryleden. En dan pas

kunnen de wedstrijdkinderen hun offi-

ciële baantjes trekken.

Uitslagen wedstrijden:

4-Kamp in Zandvoort: 200 m rug m.o.

14: 2e Annet ter Heyden 3.06.2; Rosa-

lie Harkamp 3.14.2; Karen Weber
3.30.5; Karin van de Berg 2.54.8 (2e

m.o. 16); j.o. 12: Antoine Flori 3.04.1

(2e); Wander Haldermaan 3.07.5 (3e);

j.o. 14: Arno Westhoven 3.28.5; j.o.

16: Roy Warmerdam 2.46.1 (2e); pr

5.2; heren: Alex Fillmer 3.18.1.

50 m vlinder j.o. 10: Jaco Koning 51.3

(Ie) pr 0.5; Aldo Haldermari 1.06.6.

100 m vrij m.or 12: Mariska van de
Berg 1.36.2 (pr 1.5); Laura Hendrikse
1.37.3^ m.o. 14: Emmy Koning 1.12.4

(2e) pr 1.3; Annet ter Heyden 1.16.0

(3e); Karen Weber 1.34.8; m.o. 16:

Pauline Willemse 1.23.4 pr 5.0; j.o. 12:

Marco Westtrman 1.34.3; Raymond
Brand 1.39.9; Onno Joustra 1.19.0; j.o.

14: Arno Westhoven 1.21.5; j.o. 16: R.
Arens 1.11.5; Kees van Duin 1.15.3;

Alex Fillmer 1.18.7; heren: 59.7 (3e).

100 school j.o. 10: Jaco Koning 1.52.4

(lé): Aldo Halderman 2.01.9; Marco
Flori 2.15.8 (3e).

200 m wisselslag m.o. 14: Rosalie
Harkamp 3.23.4 (3e); Emmy Koning
3.10.7 (2e); m.o. 16: Pauline Willemse
3.24.2; Karin van de Berg 3.02.2

j.o. 12: Antoine Flori 3.10.8

Wander Halderman 3.13.9 (3e); j.o.

14: Rudi Heeroma 3.11.5 (2e); j.o. 16:

Roy Warmerdam 2.46.1 (Ie); heren:

Ralp Kras 2.38.8.

Foto: Kunstzwemgroep „De Zee-
schuimers"

,,.'>
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UitZandvoorts historie

De ontvoering van
Witte van Haemstede

In de veertiende eeuw, zo wordt in

de oude annalen verteld, was het

vissersdorpje Zandvoort uitgegroeid

tot een plaats die in de politiek van'

de Hollandse Graven een belangrij-

ke rol ging spelen

Op het einde van de dertiende eeuw
was de Hollandse Graaf min ofmeer
heer en meester geworden in deze

gewesten Dat was met direct naar de

zin van de verschillende edelen, die

door de graaf zelf waren aangesteld

om hem te helpen m de oorlog tegen

de Friezen en die nu vreesden dat zij

hun privileges moesten gaan inleve-

ren

Reorganisatie

De edelen hadden het met verkeerd

bekeken Toen Willem Hl aan de

regering kwam, probeerde htj zijn

graafschap te reorganiseren door

sommige edelen die hij niet ver-

trouwde, door eigen aanhangers te

laten vervangen

Nu waren er in Kennemerland in die

dagen mensen, die het met zo erg op
de maatregelen van Willem lil had-

den voorzien Met name Gerard van

Velsen, Willem van Saenden en Ghe-
raerde van Craijenhorst Willem lil

wtst het zo te versieren dat deze

heren hun bezittingen kwijl raakten

en alles moesten inleveren aan Jan
van Henegouwen, een jongere broer

van Graaf Willem lil Dit zou niet

zonder slag of stoot gebeuren, dat

wtst de graaf maar al te goed en

daarom moest hij zich terdege voor-

bereiden op de komende tegenstand

Nu bezat de graafeen goed gedicipli-

neerdjeger van huurlingen en daar-

mee konden opstanden gemakkelijk

worden neergeslagen In Haarlem
volgde men een en ander met onge-

rustheid, en men besloot te komen
tot verzet

Leider

Grote vraag was natuurlijk wie dit

verzet zou moeten inspireren en

leiden Men wist geen betere man
dan Ridder Witte van Haemstede,
die ergens in een huis/e aan de kust

bij Den Haag m huisarrest leefde

Dat was de enige man waarop men
in Haarlem het vertrouwen stelde

Maar hoe moest men hem naar de

stad halen'' Eén van de vroede vade-

ren wist een oplossing Hij kende in

Zandvoort een onverschrokken vis-

ser en hij wist zeker dat deze man
bereid zou zijn om in de nacht met
zijn boot op het strand te landen, en

in zekere zin Witte van Haemstede te

ontvoeren

Het plan werd goedgekeurd Men
wtst in Haarlem dat ook Zandvoort

de daden en het beleid van Willem

lil met argusogen volgde en dat men
met ingenomen was met het te krach-

tige bestuur De vrijheden waarin

men leefde en werkte zouden zeker

worden ingekrompen en dat stond de

vissers niet aan Toen dan ook eên

van hen werdgevraagd om Witte van

Haemstede op te halen, was het hele

dorp bereid medewerking te verle-

De landing

Nadat ridder Wttte van Haemstede
was ingelicht over de wijze waarop
men hem als leider van het verzet

van Haarlem zou gaan halen, ging in

een donkere nacht, bij gunstige wind
de visser naar Den Haag om Van
Haemstede ,,te ontvoeren" In de

vroege morgen toen het nog donker
was, keerde hij terug Op het strand

waren verschillende vissers en ande-

re aanwezigen om te helpen Van
Haemstede werd zolang onderge-

bracht in een vissershut om wat op
verhaal te komen De volgende dag
zou een aantal Zandvoorters hem
door de duinen naar Haarlem bren-

gen De duinen waren in die tijd nog
erg begroeid en het was haast niet

mogelijk dat een van de handlangers

van Willem Hl hen zou ontdekken

Zegetocht

De tocht naar Haarlem de volgende

morgen was een triomfantelijke.

Ridder Witte van Haemstede reed te

paard en was omringd door zo'n

twintigtal Zandvoorters De stoet

werd direct doorgang verleend bij de

poorten van de stad en het welkom
was groots In die hulde deelden ook
de Zandvoorters die zulk een be-

langrijke rol gespeeld hadden Witte

van Haemstede in Haarlem te krij-

gen

door: B. Voets

De burgemeester van Haarlem ver-

klaarde dat de stad, evenals Zand-
voort beducht wai voor het verlies

van haar vrijheden en men hoopte
dat Haemstede dit op vriendelijke,

doch onverzettelijke wijze Willem lil

duidelijk zou maken

Het gevolg

Maar ja, in Haarlem kon men niet

beschikken over de zo broodnodige
soldaten Men kon geen vuist maken
en toen Haemstede bij Willem Hl
kwam om de zaak te bespreken,

kreeg hij te horen dat de nieuwe
indeling onder het gezag van Jan van

Henegouwen door zou gaan
Na WIJS beraad vond men het toen

maar verstandiger om Willem lil

niet te veel tegen de haren tn te

strijken Zodoende werd, na wat

strubbelingen, het besluit bekrach-
tigd dat Jan van Henegouwen de
jongere broer van de graaf, ,,de kust

van Nortike tot einde aen ter Wtjc"
zou gaan bezitten Haarlem kon
geen kant heen
De reorganisatie verliep verder zon-
der al te veel moeilijkheden Maar
hoewel men zich in Haarlem en

Zandvoort bij de voldongen feiten

had neergelegd, bevatte deze beslis-

sing van Willem lil in de kiem veel

narigheden die m zekere zin de
Hoekse en Kabeljauwse twisten heb-

ben veroorzaakt Deze twisten heb-

ben het maatschappelijk leven van de

mensen, en zeker dat van de burgers

in het onbeschermde Zandvoort,
veel kwaad gedaan

f \/l\i til IIIH si

pejw'in zMi'DVOORT
''

TAX1 1 68 43
DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Dr. Gerkestraat 47 rd • Zandvoort

Stijging aantal leden

bij Bond voor Ouderen
ZANDVOORT - De Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen,

afdeling Zandvoort, die vorig jaar

tien jaar bestond, mag zich nog

steeds verheugen m een groeiend

aantal leden Op 31 december 1980

bedroeg dat aantal 1119 Er was

een aanwas van 15 over het gehele

jaar genomen

De bond die recentelijk met een jaar-

overzicht kwam, en waarin het reilen

en zeilen van deze afdeling staat ver-

meld blijft vasthouden aan de metho-

de om elke inwoner van Zandvoort die

Burgelijke stand

ZANDVOORT
Geboren: Marlous, dochter van P
Keesman en O M Meijer, Eva, doch-

ter van H J R van de Wetering en
W M Bomert, Michel Louis Joseph,

zoon van C L J Roseleur en M C L
de Looff, Mineke Joaquina Bernar-

dien, dochter van Ribot e Igualada,

Narcis en R H H J M Thunnissen,

Maarten Bastiaan, zoon van E H P
Feith en A Swart, Michel, zoon van
H W Sidar en T Tuintjer ApoUonia
Catharina, dochter van R de Zwart en
M G J Hoedeman

Ondertrouwd: Osvaldo Caffio en
C H E A van Nes

Gehuwd: A G Drommel en A Y van
Donselaar, Fajr Hamid Pacha en J

Paap

Overleden: Elisabeth H Bruijs. geb
Van de Bovenkamp, 79 jaar, Elisabeth

A D van Poelwijck, geb Verhoeven,
74 jaar, Cornelia Boshoff, 80 jaar,

Helena A B Vermeulen, geb Jansen,

SOjaar, GradaG Jacobs, geb Somme-
ling, 61 jaar

SponsorvoorWim Koene
ZANDVOORT - Naar aanleidmg van de goede resultaten van amateur
wielrenner Wim Koene en het enthousiasme voor de wielrensport heeft

rijwielhandel Versteege besloten om twpe Zandvoqrtse rennerb te gaan
sponsoren Het zi|n Wim Koene zelf en de jonge renner Cces Lagendijk, die

beiden zeer gelukkig zijn met dit initiatief van Versteege
In deze dure sport is en sponsor voor een amateur zeer belangrijk, aangezien
met de kosten van onderdelen en kleding een flink bedrag gemoeid is

Na een overwinning van Wim Koene een ereronde met rondemiss Kees
ter Bruggen.

Castratie en sterilisatie

huisdieren

ZANDVOORT - Om hel probleem
van de zwerfdieren aan te pakken is de
Vereniging voor het Welzijn der Die-

ren een castratie sterilisatie aktie be-

gonnen. Dit houdt in dat alle leden van

de vereniging hun hond of kat kunnen
laten castreren of steriliseren voor de
helft van de kosten. De Vereniging
voor het Welzijn dv.i Dieren is van
mening dat er nog steeds te veel hon-

den en katten zijn waardoor vele dieren

geen goed tehuis gekregen hebben
Vandaar dat men met deze aktie is

begonnen Het aanbod geldt voor éen
huisdier per lid Men kan zich aanmel-
den tot 1 april via tel nr 14567

Langs de Vloedlijn

Geen febriiarimaand zo fel, of ze

heeft vijf schone dagen wel

Guido Gezelle

(1830-1899)

Weekenddiensten
22 februari 1981

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman. Mol en
Ridderbos
Arts F N Ridderbos Emmaweg 5,

lel 12633
Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen

Anderson td 12058, Drenth tel

13355, Fhennga tel -12181, Zwerver
tel 12499

TANDARTS telefoon 023-313233

WIJKVERPLEGING Zr A Bosch-

ma, Linnaeusstraat 7/4, Zandvoort
tel 14277

Kerkdiensten

Zondag 22 februari

ZANDVOORT
Hervormde Kerk, Kerkplein

10 30 uur Vicaris Th J Haitjema,

(crèche aanwezig)

Jeugdhuis achter de kerk
10 30 uur jeugdkapel
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15

10 00 uur ds P van Hall. 19 00 uur
dienst, verzorgd door medewerkers
Gemeenschappelijke Werkgroep
Nederlandse Protestantenbond, Brug-

straat 15

10 30 uur dr S L Verheus Doopsgez
pred te Amsterdam
Rooms Katholieke Kerk
Parochiekerk St Agatha, Grote
Krocht
Zaterdag 21 februari 19 00 uur eucha-

ristieviering met orgel en samenzang
Zondag 22 februari 8 45 uur stille

eucharistieviering, 10 45 uur eucharis-

tieviering met medewerking van het St

Caeciliakerkkoor

Radiokerk Bloemendaal, Vijverveg 14

9 30 UUT ds E Th Thijs, (gemeen-
schappelijke dienst met de NeJ Herv
Kerk), 19 30 uur ds Jac P Dondorp
van IJmuiden
Nieuwe Apostolische Kerk
tot nadere aankondiging zondag 9 30
en 16 00 uur, woensdag 20 00 uur
dienst in gebouw Madoerastraat 1,

Haarlem-Noord
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond
maandagmiddag 23 februari. 15 00 uur
samenkomst m huize ,,Pni3r

,

Zuiderstraat 3

Volle Evangelie Gemeente
zondagmorgen 9 45 uur dienst in ge-

bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee

APOTHEEK Zandvoortse Apotheek,
H B A Mulder, telefoon 13185
VERLOSKUNDIGE mevr Chr
Oudshoorn Linnaeusstraat 3, flat 2,

Zandvoort Tel 02507- 14437 bgg
023-313233

DIERENARTS mevr Dekker, Thor-
beckestraat 17, tel 15847

GESLACHTZIEKTEN voor algeme-

ne informatie tel 023-320202 (dag en
nacht)

STORINGSDIENST GASBEDRIJF
telefoon 17641

POLITIE telefoon 13043
BRANDWEER telefoon 1200U
TAXI telefoon 12600 en 16843

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1 telefoon 13459 (bgg
023-320899 of 320464) Spreekuur op
werkdagen van 9 00 tot 10 00 uur,

maandagavond van 7 00 tot 8 00 uur
Verder volgens afspraak Voor deze
hulpverlenening, beschikbaar voor ie-

dere inwoner van zandvoort geldt dat

er voor de vrager geen kosten verbon-
den zijn

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp tele-

foon 17373 Op alle werkdagen van
11 00 tot 12 00 uur Ook schnftelijk

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davidstraat

Eerste en derde woensdag van de
maand van 17 30 tot 18 30 uur
CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem Tel 023-

256198 Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen

De vogel gevlogen

ZANDVOORT - Vorige week maan-
dag kwam bij de politie een melding

binnen van een ongeluk op de kruising

Haltestraat-Zeestraat Toen de politic

ter plaatse airivcerdt vond deze een

zwaar beschadigde personenauto die

blijkens de sporen tegen een lichtmast

en een boom was gereden De auto

bleek evenwel leeg te zijn en van de

bestuurder was geen spoor Volgens

een getuige was deze samen mei een

passagier na het ongeval uitgestegen en

hadden beiden zich onverwijld te voet

richting Raadhuisplein begeven De
auto IS per kraanwagen naar het politie-

opslagterrein overgebracht Naar de

verantwoordelijke bestuurder wordt

een onderzoek ingesteld

de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt,

een brief te zenden met de doelstellin-

gen en de activneiten Op deze manier

worden jaarlijks zo n tweehonderd
mensen benaderd

Sinds kort worden nu ook mensen
benaderd die zich pas m Zandvoort
hebben gevestigd en die de leeftijd

hebben voor het lidmaatschap van de

bond Men kan lid worden als men 50

jaar of ouder is

In het afgelopen jaar heeft Je afdeling

Zandvoort weer verschillende bijeen-

komsten gehouden en tochten georga
niseerd en dat zal ook dit jaar weer liel

geval zijn

Een activiteit die de afdeling zelf aan-

gaat, IS de algemene ledenvergadering

op dinsdag 24 februari Deze wordt
gehouden in het Gemtenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat en begint om
14 00 uur
De agenda voor deze middag vermeldt
onder meer de notulen van de vorige

vergadering, jaarverslagen over 1980,

verkiezing van de leden voor de kas-

commissie en verkiezing van de afde-

Imgsbestuursleden

Bekend is al wat de leden aan contribu-

tie moeten betalen voor dit jaar ƒ12-
voor alleenstaanden en ƒ 17,- voor een

echtpaar Het bedrag kan overgemaakt
worden op postgirorekening 3681844

ten name van de Algemene Nederland-

se Bond voor Ouderen in Zandvoort
Men kan bovendien betalen op de

soos-middagen in het Gmeenschaps-
huis op maandag, woensdag en vrijdag

van 14 00 tot 16 00 uur

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterdstanden
voor de komende week

Datum
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IN HOOFDDORP
Bil DE SKIPISTE
Voordelig en lekker eten, waar kan dat nog
tegenwoordig?
In een restaurant of een bistro kost een hoofd-

gerecht zomaar f 30.> , Dan is een familie met
bijvoorbeeld 2 kinderen al gauw f 150.- kwijt!

DAT IS NU VOORBIJ!

Gezellig buiten de deur eten voor f 20.- a f 25.-

per persoon (voorgerecht plus hoofdgerecht

plus nagerecht, compleet met glas wijn);

HET KAN WEER!

HET RESTAURANT IS JUIST BEDOELD
VOOR U DIE GEZELLIG WILT KIJKEN
NAAR DE SKIËRS!

De piste is 's avonds feestelijk verlicht.

Waar vind je zoiets unieks tijdens het eten?!

Er is altijd wel bedrijvigheid. U hoeft zich

geen minuut te vervelen.

Ook met kinderen is "De Meerberg" gezellig.

Die zullen het zeker geweldig vinden om bij

de baan eens een kijkje te nemen.

CENTRAAL EN
FIJN GELEGEN!
In de stad eten? Waar Iaat je de auto?
En tijdens de maaltijd is er vaak zo weinig te

beleven ! Restaurant "De Meerberg" ligt in

Hoofddorp, in het hart van de Haarlemmer-
meer. Dus: gemakkelijk en snel bereikbaar,

van waar u ook woont in de Randstad!

HOOFDDORP

NItUW VLNNtP

TOAST VA.VDftcifFF

<;l(AI>KFRtIT.(,OfKTwr

huLTn-rpi '^ " ''"r'cal

';:" '•'•Idorc
,.;p„r,„rf,

TOSHTEN.SOKP

•"'"•'.'.v6,„A.. ,„;;;„„,

>'j'

5.95

2.95

'Of '0,aa,

ASTKRix -^

'"'' oppchnnci "ri'
'''P'

,

PINOKKIO

9.50

7.50

iV <

"ELK KIP GOLIATH"

'•"earniluur "^'""^••' fnte,

WlENERSCHNITZEI

12.95

14.95

J5.75

19.7

15.50

tMe

VOLG DE BORDEN „SPORTCOMPLEX"»'

I

MAKKELIJKE PR/js;

I

COUPE •WEERBERC-

bedekt met d,?,^^ '"''' ''»""'/«.

SOHOEr

OA.ME BLAN'CHE

COUPE "DONAtD DUCK"

'RISH COFKEE
ipniaal aanbeimir.^

^PPELGtBAK -TnFVtAr .„

WTSMIJTER

HVSSISCHEI

TOURNBDOS
"""brood er, bolcr.

ten.

5.95

3.95

HUrSmjNEN

4.»o I «oorf. w;/ of rosé n, ,,

I-'EBEIUl/AflLCH '•"

f^lATEVSROSE
aw *cn/ ü uasl wel.'

CÖTEDURHÓNE
iPP^"''l'onCon,róleeJ9?9

pUD-HOLLANDSF

"aturel. sr„>l,*S«.J«£.„„

PULAJOEGOSUVISCH RESTAURANT

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en

visgerechten op houtskoolgeroosterd.

Menu's vanaf f 16,50

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85

Keuken geopend van 17.00-22,00 uur.

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout

Droog, handgekloofd

OPENHAARD-

HOUT
Alleen bij

HAARLEiVlS

HARDHOUT BV
Tel. 023 -37 53 81 /

31 41 07

Zm'v.a. ^190,

thuisgebrachi

OPENHAARD
BLOKKEiV

Gebr Sweers. Hoveniers
bedriif, boomfooibedrfjf,

Hoofddorp
Voor particulieren en bc
dn/ven

Tol 023-284894, b.g.g.
282043 of 338608.

Verhuizen?

Toch eens even bij

PETER FEITSMA
vragen!

Pianovervoer
Meubelopslag

Kruisweg 1133

Hoofddorp, tel. 10675

Haarlem, tel. 322623.

Set

I>t00rll|itif0
HANDWERK
eiken tafels
Wi! mdken /tj voor u

Zic ome
niemvc collectie

Sch3ghelstraat27
Haarlem

telefoon 023-327019

AALSMEER AMSTELVEEN
Kruisweg 2a Rembrandtweg 419

VriMaa koopavond Bus 65 en 66

(ook woensdag ^o"' '°°" Walcheren

d» h«l« dog oprni)

Donderdag koopavond

m
Elke werkdag van
halfnegen (oi halféén

en van halftwee tot

halfzes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00-21 00 uur

en zaterdags van

10 00- 12.00 uur.

U bent welkom

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e. o.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adrtaan Pauwlaan 27 29 te Heemslede Tel 023 288S60'

Otnnsn de VBA ver schiinl twee wehelijks de VBA bcdu Dil btacJ i;. een cont.-jclOfpdJi
lussen de (eden kwehor*^ de Vopers en üe VBA mei een oplrtgo vart c.i lOCCO excmo'are
Ten behoeve van de hicfvoof veMOUvoordelttky reödCtiy vraqen w'i opn

JODBNAUSHEK
MEBEWEBKERcsiEio

AALSMEER
De voomdürnste ljf\fn bo^unn u-I "iel

.iJnonien von inlen.if.vb hol moken van re

poMaqes en hu! uitwerken van .irtikelen i-

ticofcl.'oak tfoof de boJe mcJton motit'liik

ook m ander verb.mü
Cnkele v.ensen rn b I oulyidm^ i?n er

vjftng Cf)
~ min niiddetbaie cpleid'nQ fcij vüorKtjur

in de drjraf'GClie rtchtinfl

* cniqo lOufnahji'L'ke ervtinnr] de^'e ii.

noadïaVc'iiK indion geen jo'uin.iiiSlioVi'

opletdmg IS gevoiqd

O'-e-icje 'jO'Ocnocrit.ifM ,*i|n clMmMu
.I u'ldrukl-inci';vj,(fdi::hfid contoctuo'r
rditidedt'n .-n tl.^ttb'lrlei! Wij denden voor
L' lunctnj' j,in pf>r'.ün(?n luS'.cn 20 on jC-

d!C tn hel t't\'il »i[n vjn een njbÉnvi)'.

De 'jjl.inci'np en di' cvungt^ .irbt'id:;

rwaJfdL-n ,'\\n in overeonatcinmtni) met
UOL-Iie

Mochi u luderL' inlichtingen .xenoen o'

u OüllicilOft'n diin V<»n dtt bij Oo VBA
PerLoncft on O(ganii,dlio (i ,i . dri

Hu'fcboo) PüOlt^iJt tOOO 1JJ0 BA Aalb
( iel 0297;-3J067

irri^rïï
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"Soaale dienst voor sociale woningen"

Kraakaktie werkgroep

huisvesting mislukt
ZANDVOORT - Vrijdagmorgen 20 februari omstreeks 11.30 uur trokken leden

van de Werkgroep Huisvesting naar het voormalige pand van de Sociale Dienst aan

de Hogeweg, met de bedoeling de leegstaande bovenverdieping te bezetten en

hierm«ie de aandacht van de bevolking en het gemeentebestuur te vestigen op het,

naar huns inziens, falende woningbcleid van de gemeente.

Als reden wordt door de Werkgroep
Huisvesting opgegeven dat het al gerui-

me tijd bekend was dat het pand leeg

zou komen, na de verhuizing van de
afdeling Sociale Dienst naar de nieuw-

bouw van het raadhuis. „Vanuit de
bevolking en de gemeenteraad werden
dan ook voorstellen gedaan om het

pand dat twee jaar geleden helemaal is

opgeknapt geschikt te maken voor één-

en tweepersoonshuishoudens. Deze
, voorstellen haalden het echter niet.

Het enige dat werd vastgesteld was een
sloopkrediet" aldus een persverklaring

van de werkgroep.

De bovenverdieping van het pand
bleef, na in gebruikname van de afde-

lingen parkeercontrole en verhoor door
de Gemeentepolitie van Zandvoort tot

nu toe leeg, hetgeen de werkgroep als

een vorm van „schijngebruik" ziet. In

hun persverklaring wordt dit door hen
een vorm van bezetting genoemd waar-

door kostbare woonruimte verloren

gaat.

Aktie

Om hun zienswijze aan de bevolking

duidelijk te maken, werd besloten tot

een kraakaktie.

Vrijdagmorgen drongen zij dus min of

meer het hol van de leeuw binnen,

sommeerden de dienstdoende ambte-
naren van de politie te vertrek-ken en
bezetten h»>t pand.

De reactie van de politic was voorspel-

baar. Men verzocht de krakers de
aangebrachte spandoeken te verwijde-

ren en het pand te verlaten, omdat men
een procesverbaal wegens lokaalvrede-

breuk zou kunnen verwachten. Veel
krakers volgden het verzoek van de
politie op, doch enkele, aldus een
verklaring van de politie, boden verzet.

Vier mannen werden aangehouden,
waarbij één kraker licht gewond raak-

te. Een jongeman die het hazepad koos
en vluchtte in de richting van Hotel
Sandra, viel door een ruit. Hij werd
door een plaatselijke arts behandeld
aan de verwondingen die hij hierbij

opliep.

Reaktie

De krakers hadden niet zo'n snelle

reaktie van de politie verwacht en
zeker geen hardhandig optreden. Toen
enkelen geen gevolg wilde geven aan
het verzoek zich te verwijderen, heb-
ben zich schermutselingen voorgedaan,
die in Zandvoort tot nu toe onbekend
waren.

Alhoewel de politie spreekt van een
adequaat optreden, wordt dit door de
krakers beschreven als „een felle reac-

tie", waarop zij hebben gereageerd
door met een aantal voor het politiebu-

reau luidkeels van hun ongenoegen
blijk te geven. Dit resulteerde dan weer
in een charges van de politie met de

wapenstok vanuit het politiebureau en

de aanhouding van één der krakers

wegens beledigingen.

Bovenverdiepino

De hele kraakaktie was begonnen om
de aandacht te vestigen op de leegstand

van de bovenverdieping van het pand.

Een verdieping waarvan de bestem-

ming nog niet bekend is. ,,Er moet
eerst het een en ander onderzocht

worden, voordat wij er een bestem-

ming voor hebben gevonden" aldus

wethouder Van der Mije van volkshuis-

vesting en een telefonisch onderhoud.

De geruchten dat de bovenverdieping

bestemd zou zijn voor voorlopige huis-

vesting van politieambtenaren worden
door hem ontkent „Daarvan is mij

niets bekend".
Ook waarnemend korpschef Blokland
van de Gemeentepolitie te Zandvoort,

heeft bij geruchten vernomen dat de
bovenverdieping zou worden voor huis-

vesting van politieambtenaren. „Per 1

april worden er weer enkele nieuwe
agenten verwacht, maar de huisvesting

is bijzonder moeilijk. Ik persoonlijk

zou het een geweldige oplossing van
het probleem vinden, omdat kosthui-

Momentopname van de aktie binnenshuis, politie aan de éne zijde, krakers
aan de andere, de deur op een kier. Welhaast symbolisch, een geopende
deur was beter geweest.

mENjgn ZOEKT DRUKWERK
BEL 02507-17750

Tolweg 18 - 2042 EL Zandvoort

sneldruk • offset - kleurendruk

en steendruk

Super concurrerende prijzen

Dode bij brand

ZANDVOORT - Gisteren is bij een
brand op het Dorpshuisplein een tot nu
toe nog niet geïndentieficeerde vrouw
door verstikking om het leven geko-

men.
De brand brak even na het middaguur
uit in het perceel Dorpsplein 2. De
brandweer was spoedig met groot ma-
terieel aanwezig en had de grootste

moeite de belendende percelen voor
het vuur te vrijwaren. De oorzaak noch
schade zijn bekend.

(Advertentie)

GLAS
Keur en Zoon

Hccmsicdc Raadhuisstraat 92,

telefoon 023-286182

Zandvoort, Paradijsweg 2,

telefoon 02507-15602

Vuurgevecht

ZANDVOORT - Zaterdag vond rond
het middaguureen bukesgevecht plaats

in de Rozenobelstraat. Twee jeugdige
inwoners van Zandvoort. van 10 en 15

jaar, raakten met elkaar slaags. Een
van hen trof de andere schutter met een
kogeltje vlak boven het rechteroog,

waarop deze het vuur onmiddellijk

beantwoordde. Beide knapen bleven
ongedeerd, de buksen werden in beslag

genomen.

Onder het motto vindt u op de speciale pagina's
van dit nummer uitgebreide informatie over de di-

verse onderwijsinstellingen en vormen van onder-
wijs. Een uitstekende hulp bij de schoolkeuze. Over
2 weken brengen wij weer een nummer met schoot-

informatie.

Inlichtingen hierover kunt u verkrijgen bij de heer
W. Rijnbeek, tel. 020-451515.

Begin van de kraakaktie van het pand Hogeweg 78. Spandoeken worden aangebracht.

zen erg duur en praktisch niet te vinden

zijn" IS hij van mening.

„De ervaring van jaren heeft geleerd

dat het bijzonder moeilijk is om nieuwe
politiemensen onderdak te verschaffen.

Veel wonen er nu al buiten de gemeen-
te, met zo'n klein korps geeft, dat toch

altijd veel problemen, aldus Blokland.

„Wanneer de bovenverdieping inder-

daad voor huisvesting van politiemen-

sen kan dienen, zou \Mt een geweldige
uitkomst betekenen".
Overigens wordt door hem ontkent dat

het optreden van de politie niet correct

geweest zou zijn. 's Middags heb ik

nog geprobeerd met deze mensen tot

een gesprek te komen, maar alles

stuitte af op het botte zwijgen. Logisch

.

overigens dat wanneer je een politiebu-

reua wilt kraken je een reactie kunt
verwachten".

Carnavalin Schartegat
SCHARREGAT - Het programma voor het carnaval ziet er als volgt uit:

Vrijdag 27 februari:

Een uitnodiging van Prins Bobo den Ursten aan alle inwoners van het

Scharregat om deze avond als zot of zottin deel te nemen aan de grote

dweiltocht.

Zaterdag 28 februari

14.00 uur
14.30 uur

20.00 uur

Zondag 1 maart
12.45 uur

Kindercarnaval van de schuimkoppen in De Krocht

Ontvangst van Prins Bobo den Ursten op het raadhuis. Dit

gebeuren wordt voorafgegaan door een show van Muziek-

korps De Wester op het Raadhuisplein.

Gekostumeerd bal in Hotel Keur de residentie vn Prins

Bobo den Ursten.

21.00 uur
Eveneens gekostumeerdfeest in De Krocht bij de carnavals-

vereniging De Schuimkoppen, terwijl onder leiding van

Prins Rudo ATV, vorst Jan de Twiedc en de raad van elf

,,De Duysterhappers" een carnavalsfeestje bouwen in

Zomerlust (Sociëteit Duysterghast).

Op dit tijdstip verzamelen alle verklede kinderen zich in de

Flemingstraat, hoek Pasleurstraat in Nieuw Noord. Start

van deze grootse kinderoptocht om ca. 13.10 uur. De route

die wordt afgelegd is als volgt: Celsiusstraat - Linneaus-

straat - Van Lennepweg - Sofiaweg - Kostverlorenstraat -

Haltestraat Grote Krocht - Hogeweg - Oranjestraat

Raadhuisplein.

Op zondag wordt op het eindpimi van de carnavalsoptocht

weer door de Duysterhappers warme chocolademelk ver-

strekt in de nabijheid van het Raadhuisplein.

Vanaf 14.00 uur begint het kindercarnaval in Duysterghast

met bezoek van de Jeugdprins en zijn raad.

Groot carnaval in Nieuw Unicum. Dit jaar zal het feest een

Braziliaanse sfeer hebben. Medewerking wordt verleend

door een grote showband en de beroemde formatie Sonara

Paramarera.
Toegangsprijs voor deze avond ƒ 4,—. Kaarten verkrijg-

baar bij het WV-kantoor of de receptie van Nieuw
Unicum.

Op de valreep, lot besluit van het carnaval 'SI een laatste

feestavond in alle etablissementen. Een kroegensluiptorlit

van de vermomde prins met zijn raad van elf die

eigenhandig de sporen van hel carnaval in deze zaken zal

verwijderen.

Voor toegangsprijzen en kaarten van de divcne evenementen verwijzen wij

graag naar de raambiljetten.

Van de carnavalsvereniging De Noorderlingen hebben wij helaas geen

programma ontvangen. Voor alle inwoners van het Scharregat, veel plezier,

AlaafÜ!

Wanneer de geruchten juist blijken en
de bovenverdieping van dit gebouw
inderdaad zal gaan dienen als voorlopi-

ge huisvesting van politieambtenaren,
dan kan de werkgroep huisvesting daar
volledig vrede mee hebben, i^lfs als de
aktie geleid zou hebben tot deze oplos-

sing dan is het gebeuren van vrydag-
mtddag niet vergeefs geweest. Dan heb-
ben w(j iets bereikt.

Waren er echter al plannen, vóór onze
aktie, voor voorlopige huisvesting dan
hadden deze openbaar gemaakt dienen
te worden, dan waren wij niet tot deze
aktie overgegaan" aldus één der woord-
voerders van de werkgroep.

ZANDVOORT - Het is inbrekers

niet altijd om waardevolle voorwer-

pen te doen. Ook nuttige gebruiks-

voorwerpen worden wel eens ont-

vrecmd zoals uit een flatbos in de

Lorentzslraat. De deur van de box
bleek geforceerd en vermist werd:

een fluitketel. Geen gewone echter,

maar een hoofddeksel voor het car-

naval. Dus wie iemand met een

dergelijke uitmonstering signa-

leert.

Het lijkr mi.sschien niet onverstan-

dig om het kamerbreed tapijt goed
vast te spijkeren en het paard in de

gang met een paar stevige knopen
vast te leggen.

1

-
. 17373

Als een goede buur te ver is.

74.00 uur

Maandag 2 maart:

19.30 uur

Dinsdag 3 maart:

ca. 21.00 uur

Uw krant niet

ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.Ó0 uur ons

kantoor, telefoon

17Ï66
en 's middags heeft ü herp

in de bus.

Rijk subsidieert

aanleg fietspad

ZANDVOORT - De Zandvoortse ge-

meenteraad heeft een krediet beschik-

baar gesteld voor de aanleg van een
fietspad op de voormalige trambaan
tussen de Blinkertwcg en de Bentveld-

weg. Voorwaarde was wei, dat het Rijk
75% van de aanlegkosten voor haar
rekening zou nemen.
Inmiddels heeft het ministerie van Cul-
tuur, recreatie en maaCschappelük werk
laten weten deze subsidie te zullen

verstrekken.

Zodra de goedkeuring voor het gevraag-
de krediet binnen is, zal met de uitvoe-

ring van het project begonnen worden.
Met de voorbereidende werkzaamheden
is inmiddels een begin gemaakt.

Tumurt in raadszaal
ZANÜVUORr - De
raadsvergadering van af-

gelopen dinsdag kreeg

een enigzins chaetisck

slot toen de kwestie rond
bezettingsaktie aan de or-

de kwam. Enkelen van de

aktievoorders lieten vanaf
de publieke tribune luid-

ruchtig horen hoe zij over

de zaak dachten, waar-

door burgemeester Ma-
chielsen nauwelijks de

gang van zaken bij de

ontruiming voor de

raadsleden kon schetsen.

Hij moest dan ook met
ontruiming van de tribu-

ne dreigen om de rust

weder te doen keren.

Raadslid Toonen had de

burgemeester ophelde-

ring gevraagd over de

aktie. Daarbij zei hij, dat

de PvdA-fractte zicli na-

drukkelijk dis turuu'crdc

van de gehezii^de teksten

bij de bezcituiifsakiie.

..In hel verleden hebben
wij tj'n< vaak arltier ak-

ttcs van de werkgroep
huisvcsiiiii; kunnen scha-

ren, maar met de nu
gebezigde kreten kunnen
wij on^ met verenigen".

.

iililiis Thooncn. Hij was

\ au mening dat de akiie-

voerders met deze kreten

ver buiten hun boekje
waren gegaan (er werden
onder meer kreten als

,, vuile fascist, flikkers"
en dergelijke geroepen),

maar anderzijds keurde
hij hel optreden van de
politie ook niet goed.
Hem wa<! ter ore geko-
men dat er door de poli-

tie van een burger het
fototoestel was afgepakt
en hetfiltnrolleije daarini
was verwijderd. Ook
hierover vroeg hij Ma-
ch ieken opheldering.

De burgemeester schetste

daarop hoe een en ander
verlopen irar. Hij gaf
toe, dat er door het af-

pakken van een filmrol-
let/e een fout was ge-
maakt, maar haalde
daarop fel uit naar de
ukcievoerdcrs. Deze een-
zijdige belichting beviel

enkele ..bezetters" niet

die daarop vanaf de tri-

bune hun lezing wilden

geven. ., De politie begon
al klapen uit te delen

vóórdat er iels gezegd
uuv", wierpen zij Mo-
chiel.sen voor de voeten.

Deze wilde echter hen
mei de kanf geven op
deze plaats hun visie

kenbaar te maken en
sommeerde de sprekers

stil te zijn omdat hij an-

ders de publieke tribune

zou laten ontruimen.

Machielsen noemde ak-
ties zoals deze ook hele-

maal niet nodig, omdat
het college en de raad
zich ook wel bewust zijn

van de woningnood en
haar uiterste best doet
om daar verandering in

te brengen. „Het spijt

mij dat er mensen zijn

die de woningnood als

kapstok gebruiken om te

treiteren en te tarten" zo
sprak de burgemeester.

Wat betreft het verwij-

deren van bet fotorol-

letje door een agent
wilde hij nog kwijt dat
dat een fout was zoals
iedereen we/eens een
fout maakt, en zeker
onder dergelijke om-
standigheden. „Alleen
zijn er mensen die er
op zitten te wachten
tot een agent een fout
maakt om dat dan
breed uit te meten",
aldus de burgemees-
ter.

BONT&
U\MS-
VACHT

suède en nappa
(ook grote maten)

alle bekende merken o.a. 1

Brcco'5!
iiAt.n

see

MORRIS
behreyoubuy
donderdag Koopavond

Haailem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Maritt) / tel. (023) 31 26 55

Amsterdam: leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 3S 96
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BM^MÏISIEBERICHTEN

In plaats van kaarten

De hartverwarmende hclangsiclling en alle

uitingen van medeleven hcioond bij het heen-

gaan van mijn geliefde vrotnv en on^e «zorg-

zame moeder en oma

Jacoba Elizabclh

van der Moolen-dc Miiinck

hebben ons diep geirofj'en en gesteund.

Uil aller naam:

W. A. V. d. Moolen

Voor de vele blijken van belangslelling in de

vorm van gelukwensen, bloemen en cadeaus,

welke ik bij mijn afscheid van ,, Hulsmanhof"
en met hel bereiken van de pensioengerechtigde

leeftijd mocht ontvangen, betuig ik hiervoor

mijn hartelijke dank.

Zr. de Beer

Keesomstraai 491

2041 XV Zandvoori.

. 1 Sociëteit i 1 i J^

dir^&tcrgba&tS
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Gun uw bedrijf de aandacht

van een (nog lang niet)

uitgelezen publiek

ADVERTEER!

Motorieke
steun van
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'De leerling krijgt dikwijls de straft die zijn leraar verdient. •Olto Weiss

DAAR sta je dan als één van de vel&n die dit jaar de
overstap maken van een lagere school naar de brugklas.

Brugklas van een school voor lager beroepsonderwijs of

algemeen voortgezet onderwijs (mavo, havo of vwo). Wat staat
je daar te wachten? Een groot schoolgebouw, met niet zelden
meer dan duizend leerlingen. De eerste indrukken zijn soms
erg verwarrend. Je komt in een klas vol onbekende gezichten,
ieder uur een andere docent met eigen hebbelijkheden. Je
krijgt andere vakken. Je kijkt op tegen de jongens en meisjes
uit de hogere klassen, terwijl je in de zesde klas van de
vertrouwde lagere school gewend was de oudste en de groot-

ste te zijn. Je staat aan het begin van een nieuw avontuur.
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• Binnen mavo, havo en vwo moet naast het vele „hoofd-
werk" meer aandacht komen voor het werken met de
handen. <Foto Luuk Gosewehr)

De eerste tijd, in de brugklas»
heb je de handen vol aan het
verwerken van alle nieuw indruk-
ken. Maar zo in de loop van het
jaar stel je je al gauw de vraag:
zit ik hier wel goed? Was het toch
niet beter een ander schooltype
te kiezen? Het eerste duwtje in

een bepaalde richting is op de
lagere school al gegeven. Leerlin-

gen die goed met hun hoofd kon-
den werken zijn in het algemeen
terechtgekomen op een mavo,
havo of school voor vwo. Wie met
leren minder goed kon meeko-
men en liever met de handen
werkte is naar alle waarschijn-
lijkheid in het lager beroepson-
derwijs beland.

Je hoort wel eens dat de bmgklas
nuttig is, omdat hierdoor de keuze
van schooltype minstens een jaartje

wordt uitgesteld., In onderwijskrin-
gen wordt dit echter vaak als fabeltje

beschouwd. De ene brugklas is de
andere niet. De brugklas van het la-

ger beroepsonderwijs kent bijvoor-

beeld een wat ander programma dan
die van mavo/havo/vwo. Bovendien
zijn er scholen die in één brugklas
leerlingen plaatsen die vermoedelijk
naar het mavo gaan en in een andere
brugklas kinderen van wie men ver-

wacht dat ze bv. straks het vwo vol-

gen. Het gezicht van de brugklas
wordt voor een belangrijk deel per
school bepaald. Overstappen is wel
mogelijk, het gaat echter niet altijd

probleemloos. Zou je de schoolkeuze
echt willen uitstellen, dan zou je naar
een middenschool moeten (die in een
wat experimentele vorm hier en daar
bestaat).

Overigens, zo is de ervaring van
directeuren en rectoren, is het advies
van de hoofden van de lagere scholen
in het algemeen juist. En dat advies is

vaak de basis voor plaatsing in een
brugklas van een bepaald schooltype.
Zit je op een scholengemeenschap
dan heb je na de brugklas gewoonlijk
verschillende mogeUjkheden (mavo,
havo, vwo). Anders ligt het bij speci-
fieke scholen van één type (categora-
le scholen). Je zit bijvoorbeeld in de
brugklas van een mavo-school en wilt

bij nader inzien naar de tweede van
het havo. Dan moetje naar een ande-
re school, misschien zelfs in een ande-
re gemeente. Hoe groot de overgang
is hangt sterk af van de relaties die er
tussen beide scholen bestaan. Er zijn

nogal wat kinderen die eerst het ma-
vo afmaken en dan overstappen naar
het havo. Ja, maar dan verlies je een
jaar, wordt vaak gezegd. Ach, zo rea-

geert xnen in onderwljskringen dan
gewoonlijk, wat is nu een jaar. Je
hebt toch veel ervaringen opgedaan
en zo bezien is het jaar helemaal niet

verloren.

Overstap

Verkering

In de loop der jaren zijn de afstan-
den tussen verschillende schooltypen
verkleind. Een rector van een havo-
vwo scholengemeenschap wijst op de
kloof die indertijd bestond tussen
mulo en hbs. De jongen van de hbs
die verkering had met een mulo-meis-
je was uitzondering. Dat kön eigen-
lijk niet. Met een mms-meisje, dat
ging nog wel. Thans zou a&c in het
algemeen voortgezet onderwijs an-
ders zijn. Echter: tussen dat algeme-
ne voortgezette onderwijs en het la-

ger beroepsonderwijs bestaat nog wel
degelijk een kloof. Een mavo-direc-
teur: „Vaak hoor ik ouders zeggen:
mijn zoon moet toch minstens mavo
hebben." Het lager beroepsonderwijs
wordt dan als iets minderwaardigs
gezien. Ten onrechte. Overigens ver-
schilt dit per streek.

Van een mavo-brugklas gaat, zo
meldt een mavo-cllrecteur, circa twee
procent naar een havo-vwo-school.

Hooguit vijf procent van de mavo-
brugklassers zou, zijns inziens, zich in
het lager beroepsonderwijs thuisvoe-
len. Maar dan komen de ouders in
verzet: „Met de stap van havo naar
mavo kunnen ze vaak nog wel vrede
hebben. Het is echter moeilijk ouders
ervan te overtuigen dat het lbo de
beste oplossing is voor hun kind."

Vergeet ook niet, aldus een rector,
dat je in ons land meer mogelijkhe-
den hebt, naarmate je een moeilijker
schooltype hebt gevolgd. Het is dan
ook begrijpe;lijk dat ouders mikken
op zo moeilijk mogelijk schooltype
voor hun kind. En je kunt dan wel een
serie redelijke argumenten aanvoe-
ren voor een overstap, hij wordt als
stap terug gezien en dat roept thuis
vaak grote emoties op.

Wat dat betreft is het een gunstige
ontwikkeling dat mavo en lbo naar
elkaar toegroeien. Er zijn scholenge-
meenschappen, waarin beide typen
zijn opgenomen. Een mavoHdirecteur:
„Het is niet erg om een tijdje op je

naar

I brugklas

I

zien als een avontuur
I
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tenen te moeten lopen. Vier jaar op
de tenen lopen gaat echter niet."

En, laten we wel wezen, iedere vorm
van (voortgezet) onderwijs kan altijd

nog worden aangevuld met verdere
opleidingen. Bijvoorbeeld via het
avondonderwijs, waar tal van deel-
certificaten te Inhalen zijn. Het ziet

er naar uit dat ook in het voorgezet
onderwijs over enige tijd met deelcer-

tificaten (deelexamens) wordt ge-
werkt. Daar zijn echter wel proble-
men aan verbonden, want het dagon-
derwijs moet in de regel in een aantal
jaren worden doorlopen, het behalen
van alle noodzakelijke deelcertifica-

ten (samen het eindexamen vor-

mend) zou best eens meer tijd kun-
nen vergen dan het huidige normale
programma. Bovendien moet bij

deelcertificaten voor ieder vak mini-
maal een zes zijn behaald, terwijl

thans een onvoldoende door een an-
der cijfer kan worden gecompen-
seerd.

Handen
Het verschil tussen lager beroeps-

en algemeen voortgezet onderwijs Is

betrekkelijk. In het beroepsondendjs
werk je wat meer met de handen, zijn
er meer doe-vakken, dan in het voort-
gezet onderwijs. Maar ook in het lbo
worden er wel degelijk leervakken
gegeven. En in het mgemeen voortge-
zet onderwijs zou het werken met het
hoofd best wat meer afgewisseld kun-
nen worden met werken met de han-
den. Dat vinden tal van rectoren ook.
Het realiseren van die wens Is echter
niet eenvoudig en met name in het
voorbereidend wetenschappelijk on-
derwijs zal het veel problemen geven
met het ocg op de verdere studie.

Op een gegeven moment moet iede-
re leerling, hetzij in het lbo, hetzij in

het algemeen voortgezet onderwijs of
vtDo. kiezen in welke vakken examen
gedaan wordt. Op mavo en havo zijn

dat er zes, in het vwo zeven. Alteen in
het vwo bestaat de mogelijkheid er
nog een achtste vak bij te doen. Bij-

zonderjammer ia het, met name voor
de betere leerlingen, dat je op mavo
en havo niet een zevende vak mag
kiezen. De opvattino als eouden leer-

lingen in groten getale hun toevlucht

nemen tot „pretpakketten" blijkt on-
juist. De schoolleiding constateert
namelijk dat heel serieus het vak-
kenpakket wordt samengesteld.
Vaak moet de leiding er zelfs voor
waken dat een leerling een pakket
kiest dat zijn krachten te boven gaat.

Flexibel

De samenleving verandert. De
school bljft niet achter, „leder jaar is

weer anders," aldus een rector. Een
collega: „Het onderwijs functioneert

het best als behoudend progressief.

Je moet een aantal waarden niet te

vlug overboord gooien. Mede in ver-

band met het toekomstperspectief
dat je aan de kinderen mee wilt ge-

ven. Je moet ze gereedschap meege-
ven. Je moet trachten er flexibele

mensen van te maken en mogelijkhe-
den voor de toekomst open te hou-
den." Het lager beroepsonderwijs
leidt evenmin als het algemeen voort-
gezet onderwijs op voor een bepaald
beroep. Hoogstens is er sprake van
beroepsvoorbereidend onderwijs.

• En dat leidt nogal eens tot de over-

trokken constatering dat wie van het
lbo komt niet eens meer een hamer
kan vasthouden, of dat wie iiet alge-

meen voortgezet onderwijs heeft
doorlopen zo weinig weet. Mensen uit

het onderwijs wijzen de kritiek van
de hand. De leerling van nu weet
andere dingen dan zijn ouders. Vroe-
ger kon men de tafels van vermenig-
vuldiging opdreunen, nu werken leer-

lingen op school met zakrekenma-
chlentjes en leren hoe belangrijk de
plaats van de komma is. Een rector:

„Het moraliserende is een beetje uit

het onderwijs verdwenen. De leerlin-

gen weten vaak weinig spreekwoor-
den en zijn veel minder vertrouwd
met mythologie en bijbel. Toen ik een
keer een leerling vroeg beterschap te

beloven, vroeg hij verbaasd: ben ik

dan ziek geweest? Je kunt niet zeg-
gen dat ze tegenwoordig niets meer
weten. Ze weten andere dingen."

Wel ervaart men dat kinderen zich
erg moeilijk kunnen concentreren.
Dat neemt soms verontrïistende vor-
men aan. Naar een antwoord op dit

probleem wordt naarstig gezocht.
Ook constateert men steeds vaker

een faalangst, het niet geloven in het
zelf iets kunnen presteren en daar^,:

door bijvoorbeeld „dichtklappen" bij-

proefwerken en tests.
,;

We hadden het in het begin van ditj

artikel over de toch wel Ingrijpende
overgang van de lagere school naar-'
de brugklas. Dat komt ten dele door
de veranderingen die zich in het on-
derwijs voltrekken. In het lager on-
derwijs gaat dat, zo is de indruk,
sneller dan in het voortgezet onder-
wijs. Leidt dat tot een kloof? De rec-

toren en mavo-directeuren die wij ge-
sproken hebben menen van niet. Wel,
zo zegt men, moeten wij zien in te
spwlen op de andere lesmethoden van
het lager onderwijs. Het klassikaal
lesgeven voor het bord in de brugklas
bijvoorbeeld kan problemen geven.
Nee, de overstap van de lagere school
naar het voortgezet onderwijs is ze-

ker niet moeilijker dan die van mavo-
4 naar het havo op een andere schooi.

„Je moet de aankomende brug-
klassers zonodig wel een hand
toesteken," aldus een rector,

„maar het is niet zo dat ze volle-

dig bepakt en bezakt in de nieu-
we omgeving moeten komen. Je
moet het voor hen zien als een
avontuur en de ouders heb üc
altijd voorgehouden: gun hen
dat avontuur."

rené de leeuw
jan m. pekelharing

Zocherschool
voor Tuinbouwonderwijs
ELSWOUTSLAAN 20
2051 AE OVERVEEN
TELEFOON 023-245035

Een school die aansluit op het lager onderwijs.

Een school mét en vóór „groen", bloemen en
planten, bijzonder fraai gelegen op het land-

goed Elswout.

Naast algemeen vormend onderwijs wordt

praklijkondefwijs gegeven in de vakken aanleg
en onderhoud van tuinen, bloementeelt en
bloemsierkunst. De opleiding duurt 4 jaar.

Heeft u belangstelling? r^aak dan een alspraak

voor een rondleiding.

Open dag: zaterdag 21 maart van 1 1 .00 uur tol

14.00 uur.

Aan de school zijn vakscholen in het kader van het

leerlingwezen verbonden voor de opleidingen tot

vakbekwaam hovenier en bloembinder(slcr).

1-jarige dag- of

avondopfeiding

VAKDIPLOMA
BLOEMIST/
WINKELIER

Géén
vooropleidingseisen

Bel of schrijf voor informatie

Theo Boerma
leraar bloemsierkunst
MonteverdllaarTtje 1, 1431 ZJ Aals-
meer. Tel. 02977-21808.

AANMELDING
BEROEPSOPLEIDINGEN

OAGLESSEN. Aanv. sept. Prosp. op
aanvr.

SECRETARESSE
• DIRECTIE-SECR., vóór-

opl.: Athen., HAVO 5
• BUREAU-SECR., voor-

op!.: MAVO 4 jr, HAVO 4 jr

RECEPTIONISTE
INFORMATRICE

ir Vóóropleiding: MAVO 4 jr

of HAVO 4 jr

Verklaring v/h Minist O & W van
29-S-'76
,,Pont diploma's genieten maatschappelijke er-

kenning.

Inl. en inschr.: ma/do. 11.00- 17.00 uur en 19.00-20.00

uur, vr. 11.00-15.00 uur.

Insf.PONT
Prosp. op aanvr.

Stolbergstraat 10
(Einde Tempelierstr.)

Haarlem. Tel. 321895

HOGER TECHNISCH INSTITUUT (HTI)
RombouJ Hogerbeetsstraat 109 A, 1052 VVV Amslerdam. Telefoon: (020)
- 845780.
Sinds 1939 mondeling-onderwijsinstituut voor opleiding tot bouwkun-
dige, beton- en staalconstructeur, calculator in het bouwbedrijf en
bouwprojectleider.
Parallel lopende cursussen op dinsdag- en donderdagavond (elke
week) en op zaterdag (om de veertien dagen). De wekelijkse cursussen
zijn bedoeld voor degenen die in en rondom Amsterdam wonen, de
zaterdagcursussen voor leerlingen uit alle overige delen van het land.
Het cursusjaar loopt van begin september tot en met half juni (tien

maanden).

A. cursus bouwkunde
vierjarige cursus, toegankelijk voor afgestudeerde LTS ers (ko-

men in het eerste jaar) en afgestudeerde MTSers (kunnen via

toelatingsexamen in het tweede of derde jaar worden geplaatst).

B. cursus bouwprojecfleider
tweejarige cursus, toegankelijk voor afgestudeerden HTI, afd.

Bouwkunde en afgestudeerden HTS, afd. Bouwkunde.

C. cursus beton- en/of staalconstructeur
verdeeld in twee voorbereidende jaren (o.a. afgestudeerden
MTS, afd. Bouwkunde) en een afrondend cursusjaar (tot dit

laatste kunnen afgestudeerden HTS, atd. Bouwkunde ol Weg-
en Waterbouwkunde rechtstreeks worden toegelaten). Boven-
dien opleiding voor examen' Selonvereniging (BV) en cursus

Modern Rekenen.

O, cursus calculatie in het bouwbedrijf
éénjarige cursus, toegankelijk voor algestudeerden HTI. afd.

Bouwkunde of afgestudeerden HTS, afd. Bouwkunde.
Aanmelding voor alle cursussen: uiterlijk 30 juni. Voor nadere informatie

wende men zich tot de administratie van het Hoger Technisch Instituut:

aüies zie boven.

Ouders en docenten kunnen zelf
ook nog studeren,

bijvoorbeeld voor de middel-
bare akten

PEDAGOGIEK
Het A-programma bevat o.a.:

opvoedkunde, psychologie, so-
ciologie, wijstjegeerte;

Het B-programma onder moer:
cognitieve- en sociale ontw.

psychologie, antropologie, ge-
sprekstrainjng.

De opleidingen kennen meer-
dere differentiaties; Onderwijs-
kunde, andragologie, transcul-

turele- en speciale pedagogiek.

Colleges op woensdagmiddag, -avond en
vrijdagavond.

Inlichtingen: briefkaart naar

PEDAGOGISCH
SEMINARIUM
aan de
VRIJE UNIVERSITEIT

De Lairessestraat 142
1075 HL Amsterdam.

^

»>
I.V.O.-M.A.V.O.-schooï „'t Heuveltje

Boekenroodeweg 5 - Aerdenhout
(bij station Heemstede-Aerdenhout)
Tel. 023-246246

Inschrijving van leerlingen
Voor het brugjaar van de cursus 1981-1982 bij de directeur P. R. Blom na
telefonische afspraak, vanaf 9 maart, doch uiterlijk 31 maart.

Aanmeldingsformulieren worden op aanvraag toegezonden. De I.V.O.-

M.A.V.O.-school leidt op voor de diploma's M.A.V.O. 3 en M.A.V.0. 4.

De I.V.O.-school stelt zich ten doel, de leerlingen een zo breed mogelijke
ontwikkeling te geven, waarbij het mogelijk is, rekening te houden met de
aard, de aanleg en het tempo van de leerlingen; aan de expressievakken
wordt grote waarde gehecht.

Er wordt gewerkt met een proevenstelsel. Een proef is te beschouwen als een
tentamen. Voor elk jaar staat er een bepaald aantal proeven op het

programma. Heeft een leerling alle proeven van de verplichte grondslag
afgelegd, dan wordt verder gewerkt aan de vakken van het eindexamen-
pakket.

Het is een school zonder zitten blijven

De leerling werkt aan de opdrachten die tof een proef behoren. Zodra aan alle

opdrachten is voldaan, kan de proef, ongeacht de tijd van het jaar, worden
afgelegd. Daarna kan de leerling direct aan de hogere proef beginnen.

Aansluiting bij andere vormen van onderwijs is mogelijk.

e
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Ik vond Mrat ik zocht op de Grote Krocht...

Boek en kantoorboekhandel

Sigarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17

2042LTZandvoort
telefoon 02507-16033

Uw adres voor:

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-

ARTIKELEN

ROOKWAREN

STAATSLOTEN

TOTO/LOnO

tifmn: vanmaandag 13 OOuiir tof iatardag13 00 UU'

HETEMCE ECHTE TROUWBEDRtJF

Wij kunnen u bieden:

« De bekende \\ itic Mcrccdcsscn
K Mercedes Old-Iimcr 1935 type 320
« Trouwkoetscn bespannen met 2 of 4

paarden
Ook in combinaiic mogelijk

L

Taxicentrale
Grote krocht 18, Zandvoorl

Telefoon 02507-12600/17588

Plavuizen
tafels

v.a.

298,-
Het Kastenhuis

Grote Krocht 25,

telefoon 02S07-177S1

Hang/Legkast
met schuifdeuren

182x60x97 cm
Grenen en eiken

198,-
Het Kastenhuis

Grote Krocht 26
telefoon 02S07-17751

Alles voorhandwerken vindt u tij

'T LUIFELTJE
GROTE KROCHT 26, ZANDVOORT

s morgens gebracht. 'smiddag 1 al tchoon

Rijwieihanilel BOS
voor o. a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobecane, Kyoso en div

kinderrijwielen. Tevens

KIS-sleuteiservice en

rijwieh/erhuur

Grote Krocht 27. telefoon 12954

Dik matras
15 cm, 80x190 cm

139,-
Ooit in grotere maten

Het Kastenhuis
Grote Kroht2S.

telefoon 02507-17751

.TIENAGER

secretaire
met veel ruimte, grenen

uitvoering

198,-
Het Kastenhuis

Grote Krocht 25,

telefoon 02507-17751

VOOR IEDEREEN

EEN JUISTE BRIL

oo

U wilt nog weg met

de Pasen?
Boek dan snel. Wij hebben nog enkele plaatsen!

REISBUREAU
KERKMAN

MANNEN-KANARIES
POPOEN-KANARIES

TROPISCHE VI^EN en PLANTEN

WEZËNBEEK
Grote Krocht 28 • Zandvoort

'2

Optiek Slinger
Gedipl. opticien

Grote Krocht 20a, Zandvoort,
teefoon 02507-14395

Leverancier van alle ziekenfondsen

Vrijdag koopavond

Aart Veer brengt het voorjaar in huis
met dagelijks verse voorjaarsgroente g rote Krocht 23. zandvoort

dus ik kocht Mrat Ik zocht op de Grote Krocht

H. W. Coster bv

Makelaar o.g. • Bouwkundige

Taxateur

Burg. Engelbertsstraat 11

2042 KM Zandvoort
Telefoon 02507-15531

ZANDVOORT

3-kamer vakantie app.

op de Ie verd., goed onderhouden
en ged. gestoffeerd, "de Schelp",

Dr. C. A. Gerkestraat 20/47.

Vraagprijs f 79.000. k.k.

ZANDVOORT
parterrewoning
met zomerhuis en schuur in de
tuin. Ind.: doorzonkamer, hal, 2
slaapk., keuken, toilet, voorzien van
CV., badk. m. douche met achter-

om.
Dr. C. A. Gerkestraat 15 zw.

Vraagprijs f 145.000,- k.k.

Coliegiaal met J. Attema.

ZANDVOORT
moderne luxe
maisonette

ind.: woonkamer, hal, moderne luxe

keuken, toilet, Ie verd.: 2 slaapk.,

badk. m. douche, 2e verd.: vliering,

eigen CV., schuur.

Thorbeckestraat 3/3

Vraagprijs f 198.000,- k.k.

ZANDVOORT

luxe 4-kanierflat

met lift, 4e verd., goed onderh.,

zeezicht, ind.: woonkamer, 3 slaapk.,

hal, keuken, toilet, badk. m. bad.
Ook als 2e woning.
Van Galenstraat 96

Vraagprijs f 158.000,- k.k.

ZANDVOORT
2 kamerflat

met gezellig zonneterras. Ind.: 2 ka-
mers, hal, open keuken, toilet en
douche. Ind. inventaris.

Van Galenstraat 138.

Vraagprijs / 115.000.- k.k.

IW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag 48 60 96 120

mnd. mnd. mnd.

5.000,

10.000,

15.000.

20.000.

25.000,

c
mnd.

129,93

247,15

3W,37
481,59

598,81

Ie en 2e hypotheken tot

125% mogelijk
Informeer eens I

Helmersstraat 11 • Zandvoort
Tel. 02507 - 1 21 50

150,95

289,14

427,34

565,53

703,73

98,93
184,15

269,92

355,68
441,44

238,43

313.71

388,99

Strandpaviljoen

Wij zijn weer

GEOPEND
1 MAART

Wij heten u van harte welkom in ons vernieuwde

paviljoen.

m^ BELLEN

^02507 - 1 71 66*

ADVERTEREN MET EEN
GOED PRODUKT

ib üen (lieiibt bewi|2un dein de Ic/crs
Onze lu/ers beseffen d,it, d,uiruiii

worden de cidvertentiupücjind b /o yoed
9ele2un, dddroni ook z\\n do
dduerleurders ^o inguiionicn mul

Zandvoorts Nieuwsblad

Nieuw uit Amerika!

Perfekte nagels!

Dal Kan' trKend
nagelstyliste lost al uw
nagelproblemen op.

Indien gewenst aan huis.

Inlichtingen en afspraken

CARt.A HEIERMAN
telefoon 03210-4563

G.Koi
Schuitengat 7

telefoom3112

Auto - brand - leven

alle verzekeringen

Te huur gevraagd

etagewoning
te Zandvoort.

Brieven onder nr. Z507buro
van dit blad.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat20. telefoon 02507 - 1436S.

LEKKERE VULKOEKEN?
Ja toch!

Even bestellen bij

BAKKERIJ

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

rn^vt

Uw adres voor

elast. kousen, pan-

ties, knie- en enkel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort

tel. 02507-12327

mmm. • •#

Piano gevraagd voor
vereniging.

Tal. O20-26U11.
na 19.00 uur
02507-17462.

KERKSTRhKT 6^ ZüNPVOORJ tel. 025C7'l6f4f

FotoQuelle
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen,

OROGISTERM

MOERENBURG
HattaatraatO.

Zandvoort



RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 26 FEBRUAR1 1981 PAGINA 3

bundig kindercarnaval!
ZANDVOORT - Groot was het feest

zondagmiddag in zwembad De Duin-
pan waar meer dan tweehonderdender-
tig kinderen in alle leeftijdsgroepen

verkleed waren gekomen om deel te

nemen aan het kinderkarnaval van De
Scharrekoppen.
Twee keer zoveel deelnemers als vorig

jaar, gaf de jury twee maal zoveel werk
o(n uit de talrijke aanwezige deelne-

mertjes, de mooiste, origineelste of

allerleukste te halen. Een reuze karwei

want graag had de jury meer dan
tweehonderd prijzen uitgereikt, want
dat had men zeker kunnen doen.

De demonstratie van de kunstzwemdf-

deJing van de Zeeschuimers, was su-

bliem. De meer dan vierhonderd be-

zoekers hebben genoten van de presta-

ties van dit team (inmiddels uitgegroeid

tot zo'n ,35) die op de bekende car-

navlsschlagers ,,Een kamerbreed ta-

pijt" via ,,het paard in de gang" de-

monstreerden dat de kunstzwemafde-
ling er één geworden is, waar niet

gemakkelijk meer omheen „gezwom-
men" kan worden.
De imitator van André van Duin was
20 goed dat vele niet ingewijden aanna-
men dat het De Scharrekoppen was
gelukt deze artiest naar Zanclvoort te

laten komen. Zelfs toen ook hij in het

water belandde, net als de voltallige

Raad vn Elf in badpakken anno 1900,

behield hij zijn spraakwater.

Door Prins Bobo werden de nodige
onderscheidingen uitgereikt en traditie-

getrouw doken ook deze onderschei-

den figuren al of niet vrijwillig in het

zwembad.

Prijzen werden gewonnen door onder
andere: Het Kersemeisje, De Pierrot,

De Hulk, de Dood van Pierlala, voor
het spreekwoord „Wie de klok heeft

horen luiden", en het groepje dat
onder woorden bracht „houdt Zand-
voort schoon".

(Adverlcniwj

OIRKSON
MULTIMARKTENB.V.
zoekt voor haar afdeling

OPLEIOriMG ean

25-35ir. -MEAO -HAVO-
niveau

,

Na een sedegen inwerkperiodo
moet zij in staat zijn om
Jeugdigen (veelal cassieres) op
te leiden en te motiveren.

De functie vereist zelfstandig-
heid flexibiliteit en dikwijls

ook onig improvisatie-talent.

Als u over een opgewekt. vri«n-

delijk en inspirerend karakter
beschikt, schrijf ons en wij
reageren ipoedigt
Brieven richten aan ons hoofd-
kantoor, Marktlaan 55,
2130 AA Hoofddorp -t.a.v.

de Hr. O. van den Broek.

Gehandicapten vragen

aandacht gemeentebesturen

KENNÈMERLAND - In een
brief aan de gemeentebestu-
ren in deze regio heeft de
KLGZK, de Kommissie Li-

chamelijk Gehandicapten
Zuid-Kennemerland, de aan-

,

dacht gevestigd op het Inter-

nationale Jaar van Gehandi-
capten 1981. Eén van de uit-

gangspunten van dit interna-

tionale jaar is het vergroten

van de participatie en de inte-

gratie van gehandicapten in

de samenleving.

De KLGZK is een samenwerkingsver-
band van instellingen en groeperingen
van en voor gehandicapten. Zij streeft

naar een integrale aanpak van de pro-

(Adverlentief

Zandvoort-centrum
Te huur:

ksntoor/bedrijfsruimté

; v.a. 120 m'.

Inlichtingen:

Cense Makelaars o.g.
Telefoon 02507-12614.

Zandvoort werkt mee

aan telling

arbeidskrachten

ZANDVOORT - Ook dit jaar zal in het

kader van de Europese samenwerking
gedurende de periode 2 maart tot en
met 29 mei in Nederland en in andere
bij de Europese Gemeenschappen aan-
gesloten landen op steekprocfbasis een
arbeidskrachtenteilirig worden gehou-
den. Doel daarvan is het verkregen van
gegevens omtrent de omvang en samen-
stelling van de beroepsbevolking.

Voor de uitvoering van deze telling

heeft het Centraal Bureau voor de
Statistiek, evenals in voorgaande jaren,

wederom een beroep op de gemeente-
besturen gedaan.

In de gemeente Zandvoort zullen circa

340 adressen worden bezocht door
speciaal geïnstrueerde tellers, die voor-

zien zijn van een legitimatiekaart. Deze
telling sluit aan op die van 1960, 1968,

1973, 1975, 1977 en 1979, zij het dat

deze lelling een grotere omvang heeft.

De medewerking van hen, die in deze
gemeente in de telling zullen worden
betrokken, wordt uiteraard op prijs

gesteld, zodat de verzamelde gegevens
geheel naamloos aan het Centraal Bu-
reau voor de Statistiek worden doorge-
geven.

^WATERSTANDEN
Zandvoort T- De waterstanden voor de
lïomende week:

Even iets rechtzetten....
Ondanks de voorstelling van de schrU-

ver van de reeks Zandvoorts historie by
de aanvang van de artikelenreeks, blijkt

er toch bij de meeste supporters die met
veel interesse de verhalen lezen een

misverstand te bestaan over de persoon

van pastoor Voets, zijn verhouding tot

Zandvoort, het bronnenmateriaal van

zUn publikaties in onze courant en over

zyn andere publikaties.

Pastoor B. Voets heeft het grootste

gedeelte van zijn jeugd doorgebracht in

West Friesland waar hij gedurende de

vrije tijd van zijn studie werd ingewijd

in de archieven door de heer D. Brou-
wer, toentertijd archivaris in Enkhui-

zen en door de bekende historicus P.

Noordeloos, gemeentesecretaris in

Grootebroek.
Hoewel de jaren van zijn aktief pasto-

raat hem weinig tijd lieten, was hij toch

als het mogelijk was bezig met zijn

liefhebberijen. Vanaf 1950 was hij lid

van het hoofdbestuur ,,Vereniging
vrienden van het Zuiderzeemuseum"
en maakte de opbouw van dit museum
mee. In de eerste jaren, toen de rijks-

vergoedingen nog niet zo gemakkelijk
loskwamen, moesten de bestuursleden

met de staf vaak op stap om vele zaken
te verwerven wat soms wonderlijk luk-

te. Van 1957-1970 was hij verbonden
aan de culturele raad Noord-Holland
en voerde de redaktie van ,,Noord-
Holland" van 1958-1969.

In 1972 kocht hij in de vrije sector een
huis in de van Galenstraat te Zand-
voort, Hij was toen pastoor in Castri-

cum en wilde niet in zijn eigen plaats

blijven rusten. Toen hij in 1976 door
een ongeval verplicht was vervroegd
met pensioen te gaan, vestigde hij zich

in april in Zandvoort en werd aange-
trokken door het bisschoppelijk archief

in Haarlem voor het uitwerken van
verschillende publikaties. In de jaren te

Zandvoort, verschenen „En de tijd

s^ond even stil", Hoorn 1977; „Kerk-
geschiedenis van Workum in Fries-

land", „Omzien in verwondering".
Hoorn 1977; Kerkgeschiedenis Hoog-
woud", ,,Even vertellen over katholiek

Limmen", Hoorn 1977; ,,Een man uit

een stuk". Hoorn 1978; verhaal van de
eerste bisschop van Haarlem, Hoorn
1978; Springlevend Oudorp Alkmaar
1980.

Datum
26 febr.

27 febr.

28 febr.

l" mrt.

2:mrt.

3-,'mrt.

<-mrt.

5 !mrt.

HV/
7.38

8.22

9.27

10.50

12.17

0.57

2.01

2.39

LW
3.07

3.51

4.47

5.58

7.18

8.34

9.49

10.51

HW
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Jetta:dynamieken zuinigheid inéén

:,.fi!^'

ic Volkswagen Jclta werd gelanceerd als het

„dynamisch alternatief'. En dat is-ie dan ook

Hij biedt u niet alleen een representatiefvoorkomen en
veel ruimte voor vijf personen mèt hun bagage, maar
tevens een stel rij-eigenschappen van de bovenste

plank. De soepele motoren leveren hun toppres-

taties met ongcloollijke spaarzaamheid, welke

brandstof u ook kiest.

De 1,6 liter dieselmotor gebruikt

slechts 6,5 liter om 100 km af te leggen (ECE
norm). En met de nieuwe brandstofbesparen-

dc voorzieningen worden alle waarden voorde

benzine- èn diesélvcrsics nóg voordeliger!

De 630 liter bagageruimte van de

Jetta laat bovendien ruimte genoeg voor het 'm

bouwen van een gastiink. Prijs basismodel f 15.995,-,

incl.B.T.W. Af Leusden.Vaste afleveringskosten f325,-

Vrijblijvend.Wijzigingen voorbehouden. Informeer

ook naarde interessante Icasemogelijkheden!

Maak 'n overtuigende proefrit bij uw V.A.G dealer voor Volkswagen en Audi:

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v, Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

Volkswagen.
Degelijkduurt

hetlangst

? PORQUE ?
ZANDVOORT

Kerkstraat 18 - Tel. 02S07 - 1 27 28

,,Live music"
kan dat nog in deze tijd?

Ja hoor, met een kleine muziek-bijdrage is het mogelijk om

erg gezellige
concerten op

zoEdagmiddag
te organiseren.

Wekelijks NIEUWE artiesten.

Hartelijk welkom!

Aanvang 15.00 uur.

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
in- en verkoop en

opslag van inboedels
en goederen.

Dag. geopend v. 9-18 u.

en zaterdags toi 13 u.

Tel. 12164/13713,

na 18.00 uur 16658.

Fa. WATERDRINKER
Souterrain.

Oe Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

15 Meuren "$20cmbreed

caitcouAMS, i r^^
ZOVAHXKOL 1 §•
bolhbit.2§ktroalt95 Haarlem

per
meter

Pedicure praktijk

mevr. JonkmarvRol

Beh. ook voor ver-

zorgings/bejaarden-

tehuizen. Beh. op af-

spraak. Praktijk in

Bouwes Palace.

Telefoon
02507-13871

VERHUIZEINir
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

AJWVERHUIZriMG, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

mwoE A. J. V. d. Mooienstraat 54rd.

%fEp|J| IITCDO Zandvoort. ternfonn 02507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. V. d. Bos
BilderdijkstraatS,

telefoon 13796

CHIN. INDISCH RESTAURANT

fon0 <^ït
Zeestraat 55

ZANDVOORT
Tel. 02507 -J46 81

Ter gelegenheid van ons lO-jari^ beslaan bieden wij u een van onze

speciahtcilen.de

lodisclie rijsttafel aanvo«rl5,- p.p.

Het kopje koffie er na krijgt u van ons.

Het kindermenu kost nu 10,- mei een Riaasjc fris en een ij.sjc toe.

Deze aanbiedingen gelden van maandag (/m vrijdag, lol 20 maart

Voor het afhalen hebben wij in deze periode speciale dagaanbiedingcii:

Dinsdag: nasi of bami mcl 4 st. .saté en atjar voor 10,00

Woensdag: Vi kip in kcrry-saus7,50

Donderdag: Foc Yong Hai 7,50

Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) II ,50

AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- EN
AFWERKINGS6EDRIJF

BINNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

IMu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD

etc.

DESGEWENSTVAKKUNDIG GELEGD

VITRAGES en OVERGORDIJNEN

WANDBESPANNINGEN

X ^m^sle^^,
in. zandojoorl

SMi ex.

„, , , ,
Voor

Gbs in loodvomcn

.

Raonidccoi-ficjes.
Gebror^dscniidcrdc romen

Cütii-sliaiitBgLr-t- UI 16094.

Timmer-, Metsel-, Voegbedrijf

Chr. Koper
voor u renovatie, open keuken,

open haard, kozijnen, ramen, deuren en

verbouwingen.

De Wittstraat 5. 2042 AM Zandvoort.
telefooh 02507 - 16987

DE NIEUWE FIAT „PANDA"

bij

AUTO ZANDVOORT BV

Dr. Schaepmanlaan 1 - Tel. 02507 - 1 45 80

Dagelijks geopend van7.30-21.00uur.

HET ADRES VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD
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Garard N^amp tweernt raak
(Adverlemwl

Zandvoort 75 met hakken over

sloot tegen taai KIC (3-2)

® CDDO
GARAGE
STRIJDER
Burg. V. Alphenstraat 102,

Zandvoort, tel. 02&07-14G66.

Degradatie vrijwel

een feit voor Lions

ZANDVOORT - Door een moeizame en
zwaar bevochten 3-2 overwinning op
KIC, heeft Zandvoort'75 de koppositie

stevig vast gehouden en is daardoor eeA
stapje dichterby het kampioenschap
gekomen. Na een zwakke eerste helft,

slaagden de Zandvoorters erin, in de
tweede helft met agressiever voetbal,

een 1-2 achterstand om Ie buigen in een
3-2 voorsprong.

De wedstrijd begon ruim een icwartier

te laat, daar de scheidsrechter het veld

nfet direkt kon vinden. Na het eerste

fluitsignaal was er reeds in de eerste

minuut een goede mogelijkheid voor
2andvoort'75. Ronald Zaadnoordijk
onderschepte de bal en bediende Ge-
rard Nijkamp, die echter net naast

knalde. Zandvoort'75 was in de meer-
derheid, maar miste nog enkele goede
kansen. De KIC defensie trad zeer

zeker op, doch de Zandvoorters profi-

teerden niet. Steeds werd Nijkamp
gelanceerd, maar op zijn doorgekopte
ballen werd niet of nauwelijks gerea-

geerd.

Na tien minuten namen de gastheren

toch de leiding. Een aangeschoten
handsbal in het strafschopgebied be-

strafte de vreemd leidende scheidsrech-

ter met een strafschop. Nijkamp scoor-

de beheerst 1-0. Ondanks het rommeli-

ge spel waren de betere kansen voor
Zandvoort'75. Ruud van der Putten en
Peter Braamzeel zagen hun schoten net

naast of over het doel gaan.

Tot aan de 25e minuut kon KIC geheel

niet gevaarlijk worden. Daar een twee-

de Zandvoorts doelpunt uitbleef, kreeg

KIC wat meer vat op het spel. Eerst

knalde een van de KIC voorwaartsen
de bal tegen de lat en even later moest
doelman Joop Koops handelend optre-

den om de gelijkmaker te voorkomen.

Toch kon de Zandvoortse doelman de

gelijkmaker niet voorkomen. Een on-

voldoende weggewerkte hoekschop
werd van dichtbij keihafd achter Koops
geschoten, 1-1.

Zandvoort75 trachtte deze tegenslag te

boven te komen, maar de afwerking

had weinig geluk. Een prachtige diep-

tepass op Peter Braamzeel verdween
vlak voor langs het doel en een goed
lopende aanval via Raymond Keuning

en werd door Gerard Nijkamp vallend

ingekopt, maar de KIC-doelman red-

de.

Wegwerpgebaar

De Zandvoortse

strafschop

spedaSst
ZANDVOORT - De voetbalvereni-

ging Zandvoort'TS organiseert voor de
Zandvoortse jeugd een strafschoppen-

kompetitie, genaamd ,,Wie wordt de
Zandvoortse strafschopspecialist.". El-

ke jongen in de leeftijd van 6 t/m 18

jaar, kan meedoen en hoeft geen lid

van een vereniging te zijn. Er wordt in

diverse groepen om de ereprijzen ge-

streden. De groepsindeling is naar leef-

tijd en is als volgt: 6/7, 8/9, 10/11,
12/13, 14/15 en 16/18 jaar.

De inschrijfkosten zijn ƒ 1,— waarbij

inbegrepen een verfrissing. Inschrijving

van dit evenement sluit op 14 maart
1981. Inschrijving kan geschieden tot

die datum voor 18.00 uur bij de navol-

gende adressen: Clubhuis Zandvoor-
t'75, binnenterrein van het circuit;

Sportshop Leo Steegman, Haltestraat

35, Miniclub/Aranka Modes, Kerk-
straat 19 ben., Mickey's Snacks, L.

Davidsstraat 16 en Celsiusstrat 94 en
W. Bakkenhoven, Koningstraat 69.

Voorjaar in eigen land.

Al plannen gemaakt voor de paasvakantie of

voor zomaar eens een paar dagen er tussen uit?

Verwen uzelf in onze moderne en komfortabele

bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen,

Drenthe) aan het water in een prachtige om-
geving. Op het park tevens rest., bar, super-

markt, wasserette, veiwarmd overd. zwembad,
tennisbanen, surfen, speeltuin etc.

Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.-

(Speciale prijzen voor weekenden midweekI.

Inlichtingen en reserveringen: Vrije-tijdspark

Ermerzand, Dalerstraat, 7843 PE Erm, tel.

05915-4018.

Valk voor het rustsignaal kregen de
Zandvoorters opnieuw een klap te ver-

werken. Raymond Keuning werd op
rechts gelanceerd, en op grove wijze

neergelegd. Tijdens de daarop volgen-

de discussie, maakte Keuning een weg-
werpgebaar naar de tegenstander en de
scheidsrechter besloot om hem van het

veld te zenden. Direkt na dit incident

floot de scheidsrechter voor het einde

van de eerste helft, zodat de gemoede-
ren tot bedaren konden komen.
Met tien man had Zandvoort'75 het

Fraaie zege

ZViM-dames
ZANDVOORT - De ZVM-dames
zorgden in de zaalhandbalcompetitie
voor een fraaie 11-4 overwinning op
DTS. De heren waren minder op dreef

en verloren van degradatiekandidaat

Tornado met 17-14. De Zandvoortse
dames waren weinig gerust op een goed
resultaat, aangezien twee speelsters

'niet aanwezig konden zijn en de ver-

vangsters uit het derde team kwamen.
ZijJstartten daarom ook zeer voorzich-

tig. De bal werd goed in de ploeg

gehouden en het rondspelen gingen de
dames goed af. Het risicoloze spel had
tot gevolg dat de eerste helft werd
afgesloten met een kleine voorsprong,
3-2.

Na de doelwisseling een flitsende start

van de Zandvoortse. Binnen zeven

minuten voerden zij de stand op naar
2-8. ZVM profiteerde prima van de
geboden kansen, die verkregen werden
door rustig opbouwend spel. DTS
kwam nog even terug tot 4-8, maar het

Zandvoortse team herstelde zich goed.

De slotfase was voor een veel sterker

en beter ZVM, dat de stand verdiend

deed oplopen naar 4-11. Doelpunten
van: Truus Drayer 6, Astrid Molenaar
2, EUy Bol 1, Rini CappeJ 1, Janneke
de Reus 1,.

Officiële

Volvo-dealer

H. P. Kooijman
bv

Zandvoort
Brederodestraat 8
Tel. 02S07 - 1 32 42

Ook voor diverse

merken inruilauto 's.

« volvo ^ü^

AFRIKAANS HARDHOUT
voor de open haard

Brandt 2x langer, _ ^_
nu per zak geen 8,00 maar Of00
BV HAARLEMS HARDHOUT

Rijksweg 339 - Santpoort • Tel. 023 • 37 53 81 • 31 41 07

vlak na de pauze even moeilijk. De
Zandvoorters zochten even naar het
ritme terwijl KIC van de numerieke
meerderheid wilde profiteren. Twee
kansen achtereen werden gelukkig
voor Zandvoort75 gemist. Aan de
andere kant knalde Ruud van der
Putten tegen de keeper op, terwijl de
terugspringende bal grandioos gemist
werd door Zaandnoordijk.
De gasten bleven sterker en in de 15e
minuut was doelman Koops kansloos.

Een voorzet van links bereikte de
geheet vrijstaande spits die zich geen
moment bedacht, 1-2. Direkt hierna
werd verdediger Joop Paap gewisseld
voor aanvaller Karel van der Reyden,
om de aanval meer stootkracht te

geven. De Zandvoorters gooiden er
een schepje boven op en zetten de
KlC-defensic onder druk. Het moest
daarbij wei oppassen voor de snelle

uitvallen der gasten.

Gelijkmaker

De gelijkmaker kon toch niet lang

uitblijven. Vele schoten en kopballen

werden eerst nog gestopt, maar in de
30e minuut was de KIC-doelman kans-

loos. Een vrije trap, op de rand van het

strafschopgebied, werd door Ruud van
der Putten voor de voeten van Gerard
Nijkamp getikt en deze haalde onhoud-
baar uit, 2-2.

2:andvoort75 hield KIC volledig in de
tang en nadat eerst Karel van der

Reijden een voorzet van Braamzeel
over het doel knalde, werd toch de
derde en beslissende treffer geforceerd.

Na een afgeslagen aanval kwam de bal

voor de voeten van Ronald Zaadnoor-
dijk, die laag en hard inschoot, 3-2. Na
zijn doelpunt werd Zlaadnoordijk ge-

wisseld voor verdediger Ruud Krijgs-

man ter versterking van de defensie.

De Zandvoorters hielden de verdedi-

ging in de slotfase, ondanks aandringen
van KIC, goed gesloten. De overwin-

ning is dan ook niet meer in gevaar
gekomen.

Bijeenkomst 27 MC-eis

ZANDVOORT - Het is één jaar gele-

den dat de 27 MC z'n intrede deed in

Nederland en dat is voor de Zandvoort-

se MC-club aanleiding om eens terug te

blikken op het afgelopen jaar.

Daartoe wordt een bijeenkomst belegd

op de De Brink van Nieuw Unicum op
dinsdag .) maart vanaf 18.3C uur. Alle

27 MC'ers, jong en oud zijn van harte

welkom en zullen op een drankje en

een hapje kunnen rekenen.

Munten vermist

ZANDVOORT - Vorige week bleek,

dat bij een tweetal flats in de Ruyter-

straat en twee flats aan het Da Favau-

gcplein was ingebroken. Uit een der

flats werden geld, cheques en een
muntcnverzameling ontvreemd. Of uit

de andere woningen iets wordt vermist,

kon nog niet worden nagegaan, omdat
deze flats als vakantieverblijf in ge-

bruik zijn.

ZANDVOORT - Ook tegen het onder-

aan staande Acbilles kon Lions het niet

bolwerken. Met een kleine, in de slotfa-

se opgelopen nederlaag, keerden de
Zandvoorters huiswaarts, 85-81. Door
deze nederlaag is voor Lions b^na niet

meer aan degradatie te ontkomen.

De Lions begonnen goed aan dit degra-

datieduel. Binnen enige minuten bouw-
den zij een 0-6 voorsprong op, goed
gebruik makende van de snelheid van
Zoran Valjavec. Tot aan de vijfde

minuut bleef Lions aan de goede kant

van de score :10-12), maar toen stokte

de doelpunten-produktie.

Achilles profiteerde uitstekend van de
2^ndvoortse inzinking en voerde de
stand op naar een riante voorsprong
38-27. Toch zouden de badgasten nog
voor de rust sterk terugkomen. Met
een vrij goed schot zorgden zij ervoor

Zware nederlagen

Rinko en Nihot
ZANDVOORT - Met Rinko en Ni-

hot gaat het in de hoofdklasse zaal-

voetbal, niet best. Nihot verloor met
8-4 van Aurora terwijl Rinko twee-

maal een nederlaag leed. Eerst was
TYBB veel te sterk (10-0) en de
tweede wedstrijd Ji. maandag lever-

de een 6-1 nederlaag op. Voor beide

teams staat degradatie vrijwel vast.

Niiot

In een door beide teams aanvllend
gespeelde wedstrijd, was Nihot in de
eerste helft geenszins de mindere van
Aurora. Nihot startte goed en kreeg de
betere kansen in deze periode. Door
W. V. Straten nam het dan ook ver-

diend een 1-0 voorsprong, die helaas in

korte tijd verloren ging. Nadat Aurora
de leiding had genomen wist John van
der Zeijs de beide teams weer in

evenwicht te brengen 2-2. Aurora
kwam wat beter in ritme en bouwde
verder uit naar 4-2. Nihot deed nog wel
iets terug door opnieuw een doelpunt
van v.d. Zeijs, maar werd in de tweede
helft volkomen overspeeld. De achter-

stand liep in deze fase op tot 8-3,

alvorens de trefzekere John vandcr
Zeijs de eindstand bepaalde op 8-4.

Rinko

In de wedstrijd tegen TYBB werd

Rinko volkomen overklast. De Zand-
voorters zien het blijkbaar niet meer
zitten en hebben zich bij degradatie

neergelegd. Een zonder inzet spelend

Rinko leed dan ook een ruime 10-0

nederlaag.

Tegen De /.on gmg het wat beter,

alhoewel ook in deze wedstrijd de
felheid ontbrak. De 21on speelde wel
fel op de bal en dat resulteerde in een
vlot opgebouwde 4-0 voorsprong. Toen
scoorde Frans Makau het enige tegen-

doelpunt, maar het slotóffensief was
voor De 2ton, 6-1. 2Jelfs met een man
meer slaagde Rinko er niet in om te

scoren, maar de Zon brak met drie man
uit en wistwel de Zandvoortse doelman
te verschalken.

Lammers

Het nieuwe zaalvoetbal-team Lammers
presenteerde zich jl. zaterdagavond in

de Van Pagéehal in een toemooitje met
de Nachtuil en Plumbers. Het team
bestaat uit zes gebroeders Lammers
aangevuld met personeel van de slip-

school en als coach Pa Lammers. Het is

een gezellig en uiterst sportief toernooi
geworden dat onder deskundige leiding

stond van de heer Vorös. Winnaar
werd Lammers I. De uitslagen waren:
Lammers 1-Plumbcrs 3-3; Nachtuil-

Lammers 2 1-5; Plumbers-Nachtuil 5-6;

Lammers 1-Lammers 2 6-2; Nachtuil-

Lammers 1 1-4; Lammers 2-Plumbcrs
3-4.

dat de rust in ging met een kleine

achterstand 42-40.

De tweede helft begon hoopvol voor
het Zandvoortse team. In een paar

minuten namen de Zandvoorters een
voorsprong, die zij bijna de gehele

wedstrijd vast hielden. Het leek er dan
ook op, dat de overwinning meer naar
huis zou gaan. Met nog drie minuten en
10 seconden te spelen had Lions nog
steeds een voordelige marge van zes

punten. Een door Achilles gespeelde

zone-press, leverde Lions de nodige

problemen op, terwijl ook in die beslis-

sende slotfase, de aanvalsrebounds vor

Achilles waren.
Toch kreeg Lions nog kansjcs op een

goed resultaat, doch het zat de Zand-
voorters niet mee. Enig lay-ups werden
op een haar na gemist, tenvijl ook de
nodige vrije worpen geen doel troffen.

De topscores van Lions waren: Pim
Schön 27, Zoran Valjavec 18, Frans
Stiphout 18, John Epker 13. De stand

in deze klasse is: Noordkoo 24-48,

Orca's 23-40, ASVU 23-36, 'Akrides
24-36, Leiden Trotters 24-28. De Ger-
maan 23-26, BV Groningen 24-26, BV
Zaandag 24-22, Cangeres 22-16. Arn-
hemia Eagles 23-16, Celeritas 24-16,

Ymir 23-14, Anguilla 24-14. Achilles

23-12, DSS 24-12, Lions 24-12.

Sportprogramma

VOETBAL
Zondag: Spaarnestad-TZB 14.30 uur.

I. Heemsterk 2-TZB-dames 11.00 uur.

Zaterdag: DSC'74-Zandvoort'75 14.30

uur
Zaalhandbal

Zondag: ZVM-dames-Onze Gezellen

13.00 uur, Pellikaanhal, Zandvoort.

SVM-heren-Concordia 14.00 uur, Pelli-

kaanhal, Zandvoort.
Basketbal

Zaterdag: Lions-ASVU 20.30 uur, Pel-

Ukaanhal, Zandvoort.
Hockey
Voordaan-Zandvoort (dames;

Zaalvoetbal

Donderdag: Nihot-Wilms Floet 20.45

uur, Sporthal Hillegom.

Vrijdag: Van Driel-Plumbers 19.00

uur. Sporthal Hoofddorp.
Meervogels-Zandvoort'75 21.30 uur.

Sporthal Hoofddorp.

Randstad Pubicaties

Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12^ ZandvooriTel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

^^REIUAULT

J0E60SUV1SCN RESTAURANT PULA
Voorspecifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskoolgeroosterd.

Menu's vanaf f 16^
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.
maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
<nabij station Heemstede/Aerdenhout)

De Anna's
hoeve
Antiek

Grote kollektie eiken

en grenen kasten en
nog vele andere

meubelen.
Geopend vrijdag en

zaterdag.

Aalsmeerdeiweg 755.

Rijsenhout.

OPENHAARD-
BLOKKEN

Gebr. Sweers, Hoveniers-
bedrijf, boomrooibedfijf.

Hoofddorp.
Voor particulieren en be-
drijven.

Tal. 023-2848M. b.g.g.
2SZ043 of 338606.

39S,'

De Spaanse zon het gehelejaar door in Zandvoort!

NIEUW IN ZANDVOORT!
SPAANS RESTAURANT

„ELTROPICAL»'
(Concina Tipica Espanola)

7«eslraat29 - ZANDVOORT - Tel. 02507-1 27 81

Vanaf zondag 1 maart a.s. geopend.
Keuken open iedere dag van 12.00 t/m 23.00 uur.

Onze ckcelicnte Spaanse keuken, welke werd samengesteld door:

Luis Vidaller Lopez
biedt een scala aan echte Spaanse gerechten.

Een ruime keuze uit perfecte Rioja-wijnen, w. o.

:

Paiernina en Sangre de Torro.

Verder brengen wij een groot assortiment

TAPA's - TORTILLAS - GAMBAS - CALAMARHS -

ZARZUELAS - PAELLAS - PESCADOS - MEJILLONES SOPAS, enz.

—o—

Of wilt u de Spaanse zon liever thuis? Dat kan ook,
klaar terwijl u wacht!

Zaterdag a.s. hebt u de mogelijkheid even het sfeertje te

proeven met een tapa en een wijntje, bli een heerlijk flamingo-

muziekje. ^

U bent van harte welkom!

JOKE en PIET SERNO

J. W. VAN PUnEN
BELASTINGC0NSU1£NT / ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES

INVUUEN VAN AANGIFTEBIUniEN
T-AANGIFTEN

FINANCIERING EN ASSURANTIËN

SIMOEKS
162 55

G/azenwasseriJ - Schoonmaakbedrijf

Keesomstraat 181 - Zandvoort

Te koop aangeboden

Hat 131 S 1.6
1976, 60.000 km.

I.st.v.n. Vaste prijs

^3000.-.

Telefoon 02507-1S101

êti

HANDWERK
eiken tafels
Wi| maken ze voor u.

Zie ome
nieuwe collectie

Schaghelsiraat 27
Haarlem

telefoon 023 327019
'muf*nrni,

Ib:!^"

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

HONG - KONG
% n % #
Halteslr 69 hoek Zeestr.

Zandvoort tel. 02507-17897

SPECIALE AANBIEDING:

Chinese rijsttafel
(voor 2 personen)

• 1 fles wijn • groentesoep • koe lou

yoek • babi pangang speciaal •

ossehaas tjap tjoy • kip met cashew
noten • koffie of ijs.

(all-in) f 4ö^"
AFHALEN:

Babi pangang
speciaal

(mager varkensvlees met taugé
in pikante saus)

flOr

TE KOOP AANGEBODEN:

BRUINE MANOU
WIEG

op Nwielen, plus

dekbed en lakentjes

250.-

FLESSEWARMER
15.-

BRUiNE REISWEG
25.-

5 DEKBED-

HOESJES
voor ledikantje,

per stuk 10.-

Tel. 02507 - 12013

Zandvoort.

CHEM. WASSERIJ - VERVERIJ
HALTESTRAAT 39. TEL 12810. ZANDVOORT

Omdat wij z^^er binnenkort

35 jaar
bestaan voor u deze grandioze aanbieding

S stuks
gehaaid of gebracht

20% korting
Wij halen en bezorgen gratis.

Onze reinigingsmethode is een weldaad voor
uw kleding.

U BELT EN WIJ KOMEN.

Voorjaar in eigen land.

Al plannen gemaakt voor de paasvakantie of

voor zomaar eens een paar dagen er tussen uit?

Verwen uzelf \t\ onze moderne en komfortabele

bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen,

Drenthe) aan het water in een prachtige om-
geving. Op het park tevens rest., bar, super-
markt, wasserette, verwarmd overd. zwembad,
tennisbanen, surfen, speeltuin etc.

Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.-

ISpeciale orijzen voor weekend en midweek I.

Inlichtingen en reserveringen: Vrije-tijdspark

Ermerzand, Dalerstraat, 7843 PE Erm, tel.

05915-4018.

TIMMkR- en ONDERHOUOSBEDRMI-

F. KORS
VERBOUW • RENOVATIE en ONDFRflOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

u'rt eigen werkplaats.

Werkplaats: SwaluestraatAl A.

Dr.Gerkestraat50iil2042EW Zandvoort
TaL 02507 -152 25

WIE
helpt ons aan

woonruimte?
Wij staan per 3) maart "81

op stroati Redelijke huur
Telofoon 13496

UITNODIGING tof het bijwonen van de Jaarlijkse Algemene
Vergadering van de

VERENIGING VOOR HET WELZIJN
DER DIEREN TE ZANDVOORT
op donderdag 12 maart a.s. te 20.15 uur in het Gemeen-

schapshuis Ie Zandvoort

AGENDA
1. Opening vice-voorzitter

2. Notulen

3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaresse

5. Jaarverslag penningmeesteiesse
6. Jaarverslag leidster jeugdbrigade
7. Verslag Kascommissie en benoeming kascommissie

1981

8. Vaststelling van bijdrage aan de S.K.D. te Zandvoort
en jaarlijkse giften,

9. Voorziening in bestuursvacature. Afgel'eden Jijn de
Voorzitter de heer A. Werkhoven (niet herkiesbaar!

on da bestuursleden de dames R. Barmentlo.

G. Groenendijk en J. Slootheer (deze lunctios zijn

vervallenl.

10. Rondvraag.

Voor de vacature van Voorzitter kunnen door minimaal

3 leden 10 dagen vóór de vergadering schrifteli/k kandi-

daten worden voorgedragen aan het Secretariaat

dr. J. P. Thysseweg >3 re Zandvoort.

Balans en fin. Verslag IS80 liggen ter inzage bij de
Penningmeesteresse mevr. ft. Ipenburg, Tj. Hiddestraat

43, Flat "Duinwijk", alhier.
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't Is maardat
u het weet...

CUiniRELE ZAKEN SPORT

Toneel

Er bestaat e>nthMterkf«jiet Dat is

bestemd voor theale'maKers ofBamsatoren

bepaalde publieksgroepen korlomvoor

iedereen die een incidentele

toncelwoorstetling in de provincie

Noord Holland (buiten Amsterdam)op
polen ml zeilen Gelet wordt op de kwaliteit

van een produktie verscheidenheid van de

«XïfStellingenenoe spreiding daarvanovcf

de provincie Betangnik isookdat met een

thealergebeuren geprobeerd wordt luist die

mensen te bereiken die nofmaal weinig of

nel met theater in aanrakingkomen
13e aanvragen voor d«c subsidie moeten

tenminste 1 maand v64rde uitvoering vande
akiivileiten worden ingediend Mammaal
tiaalbare subsidie IS 50 procent van de

uitkoopsom

Inlichtingen bij Peter Koedood
tel 023 163276

OpdracMenfonds

Een van öe taken van de provincie is het stimuleren van
Bktlvitciten onder andereop het gebied van cultuur, sport

en jeugdwerk. Dat doet ze door jaarlijl(s geld te reserveren

voor Initiatieven die vanuitde bevolking opgenoemde
terreinen genomen worden. Ook voor 1981 staan In het

provinciehuis in Haarlem weerwat potjes klaar,

subsidiepotjes, ook wel fondsen genoemd. U kunt ervoor
in aanmerking komen. Uiteraard zijn er bepaalde
voonvaarden vertionden aan het krijgen van geld uit zo'n

txpaalde pot. Een telefoontje naar de provinciale griffie

en u ontvangt de richtlijnen, voorwaarden en formulieren

voor subsidieaanvragenop het gebied van

:

Uit hel dr J E Baron de Vos van
Steenwijkfonds haaltde provincie bijdragen

voor het verstrekken van opdrachten aan

kunstenaars Die kunstenaars moeten dan

wel in Noord Holland wonen en iets rnaken

dat opde provincie bctrekiftng tteeit

Ook mensen die zich bezighouden met

wetenschappeliikepublikatiesop gebied

van kunst en geschiedbeschrijwing kunnen

een beroep do^n op d(t fonds Voon*aardeis

dat de auteur garant slaat vooreen goede

publikalie, leesbaar voor een groot publiek

Inlichtingen bij Vera Hoskova

tel 023 163275

Film

Siibsidieskunnenuilerli|klot 1 april 1981
aangevraagd worden voor audiovisuele

produklies film dia video uitkunnen

zowel aanvragen voor scenario subsidies zun

als ook voor de produklies van audiovisueel

materiaal

Een aparte commissie beoofdeell de

kwaliteit enon £1 gelden bepaalde

richtlijnen die u te welen komt door Ellen

Veieeckentcbellenop023 163274

Muiieü

Alse«periment voorlopigvoor 1981 heeft

de provincie voor de eigenti|dse muziek een

poliegevuldmet/ 150 000- Eenieder

die van plan IS een proiekt op te zetten of een

concert te geven kan dus bij de provincie

voor geld aan de bel trekken Het doet er met

loc of het klassieke muziek lazz

cipenmentele muziek of popmuziek is

Gelet wordt bi| aanvrage we) op spreiding

van óeaktiviteitenovsf de provincie opde
publiensgroepfwooi .. edeaktivileiten

bedoeld zi|n) en uiteraard op de kwaliteit De
aanvragen moeten tenminste 1 maand voor

de uitvoering van het eigentijdse muzikale

evenement worden ingediend Meer hierover

weet Vera Hoskova lel 023 163275

provinciehuis- dreef 3 - haarlem - telefoon 023 - 1 69923

tportiltkoiMWtfatin

Amateurjportverenigingen kunnen «Heen

nog in 1981 een beroep doen op hel

pfovinciale fonds voor sportakkommodatie

De aanvraigformulierenzijnvia de griffie

telefonisch of schriftelijk te knjgen en

moeten voor 1 april zi|n ingediend

Subsidies nofden gegeven voor kleine

zaalsporten, klubhuizen. kleedkamers en
Irjmingsverlichlingsinslallaties Alleen die

aanvragen vallen in de prijzen als ze

betrekking hebben op sporten goedgekeurd

doofde Nederlandse Sport Federatie

Gemeentelijke sportakkommodalies komen
niet voor deze subsidiem aanmerking

Meer hierover bi| Anneke de Boer,

lel 023 163278

IntenMtionileTepsportewietMDten

De pfovincie stelt zich bij het organiseren

van een internationaal sportevenement

garant voor maiimaal/ 5 000,- Dal wil

zeggen alserkampioenschappenopwereld-

of europeesniveau op touwworden gezet in

Noord Hollandénalserbijhelbegrotenvan

de kosten van hel evenement een tekort

dreigt dan wil de provincie tot hoKUit

ƒ 5 000 -garant staan EriiHennogmeet
als en aan Hel evenement mag met onder

de vlag van een bedrijf gevoerd «orden

Voonondes kwalifikatie»edstri|den. kwart

en halve finales van Europa Cuptoernooien

lellen ook met mee De aanvragen moeten
tenminste 3 maanden van tevoren bij de

provincie binnen zijn Biidegemeente
waarin hel evenement gehouden wordl,

dient ook een subsidieverzoek te worden

ingediend Inlichtingen bij Anneke de Boer,

tel 023 163278

S|»itt>toefenin|doer ictiiiHUtapteR

Ook rn hel jasr nart de gehandikapten wilde
provincie zo veel mogelijk doen om
sportbeoefemngvoor deze menden moge lijk

Ie maken Een initiatief dat genomen wordl

met genoemd oogmerk, kan financiéle steun

krijgen Te denken valt aan demonstraties en

sportinstuiven uprichten van nieuwe

sportverenigingen aanschaf van sport en
spelmateriaal en toegankelijk maken van

beslaande sportakkommodalies voor

gehandikapten Aanvragen moeten 3
maanden van te voren worden ingediend

Meer details geelt u Anneke de Boer, tel

023 163278

JEUGD

provinciaal bestuurvannoord-holland

leufdakkommodatlet

In het provinciale fonds voor

jeugdakkommodatic zit voor 1981 een

bedragvan/ 550 000 - Verenigingen,

stichtingen gemetnletaesturendievanplan

zijn jeugd en jongerenwerk goed onder dak

te brengen (stichten herbouwen
vertx)uwen. uitbreiden aankopenxan

gebouwen en het inrichten ervan) kunnen op
dil fonds een beroep doen Debi/dragedie

verleend wordt ismaximaal 1 5 procent van

de goedgekeurde kosten en ten hoogste een

bedrag van f 25 000 - AnnekedeBoer
kan u hierover meer vertellen,

tel 023 163278

AALSMEER
Oe VBA 15 een belangrijke

schokel in het afzetgebeuren

vnn sierteelfprodukten

In hel 26 ha grote hallen-

komplex verwisselt een

belongrijk aandeel van dt

Heóeilondse snijbloem: o

kamerplanter>-entuiri|.'onlen

produktie van eigenaar

Oe VBA IS een modern bcdri

dal qoedearbeidsvoorwaordcri

kent De omzel en het aantal

peisoneelsledenbewegenzich

in opgoande li|n

De Sektor Kamer- en tuinplanten bij de VBA is belast mei de uitvoering van alle direkl op fiel

veilen van deze produktsoorten betrokken aktiviteiten Het betreft een snelgroeiend
bedrijlsonderdeel waar momenleel pim 150 personeelsleden werken
Ter versterking van de leiding wordt gevraagd een

ASSISIEiNTVANDESEKIOBCHXS'
KAMER-ENTUmPLANTEN
Oil IS een nieuwe funktie binnen de
afdeling

Het IS de bedoeling dat de assistent de
leiding gaat assisteren in alle iacelten

Zo zal hij naast een aantal administratieve
taken hel begeleiden van beslaande en
ni'>uw in te voeren systemen, het onder
steunen van de leiding bi| hel distribueren

ed ook namens zi)n chef een aantal kon-
takten gaan onderhouden met andere
afdelingen binnen de onderneming

Voor deze veelziidige groeifunklie. die goede
toekomstmogeliikheden biedt, stellen wi)

de volgende eisen

• een hogere, eventueel middelbare
beroepsopleiding

• een praktische insielling,

• goede kontakluele eigenschappen,
• goede uitdrukkmgsvaardigheid in

woord en geschrift
• affiniteit met de bloemisterij
• teeflijd 23 30 jaar

(Jadere inlichtingen kunnen worden inge-

wonnen bu de heer J J Lanser, hoofd
Personeel en Organisatie, lel (02977)

34567. toestel 3164

Een psychotechnisch onderzoek kan deel
uitmaken van de selektieprocedure

Belangstellenden worden uitgenodigd hun
sollicitatie in te zenden aan de afdeling
Personeel en Organisatie van de
Coöperatieve Vereniging „Verenigde
Bloemenveilingen Aalsmeer" WA
Postbus 1000, 1430 BA Aalsmeer

OPENHAARD
BLOKKEN

Gebr Sweers, Hoveniers-
bedrijf, boomrooibedrijf.

Hoofddorp
Voor particulieren en be-
drijven

Tal. 023-284894, b.g.g.
2BZ043 of 33060».

9 PORQUE 9
f Kerkstraat 18 'Kerkstraat 18

Zandvoort

WIJ HEBBEN VERBOUWD!

Hartelijk

welkom!

Roy. Anja,

Slef

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

DUBROVNIK
Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem

iieeft voor u een

SPECIAAL «VnrrERMEWU

VMMAAMDAGT/mwi^
- goulashsoep -

stokbrood
- genvxte gnilplaat -

3 soorten vlees (mager)

met verse salade,

saus
en aardappelpuree

• palacinka -

warm flensje met
koude roomvulling

f 14,50
Oil menu is alleen in Zandvoon

verkrijgbaar

Reserveringen vanjf 15 00 uur

Telefoon 02S07-1S110
In Haarlem fiebben wij

iedere vrijdag en zaterdag

BAUUNVOUSMUZIEK

(hve)

Telafoon 023-322609

e Golden Tulip » • » * ^

Krokus Diner
op vrijdag 27 febr.,

zaterdag 28 febr, zondag 1 mrt.

en maandag 2 mrt.

; Krokus diner-dansant
aan zee

voor f.35,- per persoon

Voor nadere
informatie bel

02507-12144
tst. 49.

Badhuisplein T-'^^W'
\ 2040 AG ^r Zandvoort

méli0Wi^^^MiM-^^^f^^^Am4mi&é^mUm&:-

l

lH
LAMPEKAPPEN

* Uit eigen atelier

* Stijlvol klassiek on strak modern
* Streep, bloem en effen stof
* Grote collectie lampvoeten
* Ook opnieuw bekleden

Neem uw iampvoet mee en kies uw kap
bij de iampekapper

VOLIVIER
Amsterdamseweg 4S4. Amstelveen, telefoon 431198
Geopend dl t m ia vanof W 00 uur en dondcrd.x/.ivaih/

DOE MÉÉR ZELF
f

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V. \
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609 S

Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen ei ) edelhoutsoorten •

TEAK DEURPLATEN •

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat- J
werk en lijsten. WandkurktegeS, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, piankendragers, J
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer- •
waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen- *
deuren, saloondeuren, gereedschap. •

Kortomjzoveel mogelijk voor de !
OOEHETZELVER. S

Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags J
gesloten, 's Middags van 12.30-1.30 uur m

gesloten. i

" r I i;gw ii

ji<ypii^<s|i»pi
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i
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j
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TE KORT BEVOEGDE LERAREN BIJ HET
BEROEPSONDERWIJS ! !

!

Verstaat u uw vak goed, dan is de nieuwe part-tirne

LERARENOPLEIDING
BEROEPSONDERWIJS

uitermate geschikt voor u.

Hel N G O L B, - Nederlands Genootschap «ol opleiding van leiaren voor net

beroepsonderwi|S -

leidt u op tot bevoegd Ier3(a)r(es),

STUDIERICHTINGEN:
bouwlechniek motorvoertuigentechnleti grafische techniek
elektrotechniek installatietechniek wis- en natuuikunda
mechanische techniek consumptieve techniek pedagosisch dklaktiseh diploma
TOEUTINGSVOORWAAROEN:
- Bezit u een LTS-diploma en leerlingstelsel, dan wordt u tot de voorbereidende

lerarenopleiding toegelaten,
- Bezit u een MBO-diploma (of verklaring), dan wordt u rechtstreeks tot de

lerarenopleiding toegelaten
- Bezit u een HBO-dIploma, dan behoeft u slechts een deel van de lerarenoplei-

ding te volgen.
LESSEN:
Drie avonden per week m Amsterdam, Alkmaar of omgeving.

consumptieve techniek: Deze opleiding IBrood, banket, koken, serveren en
vleesvemverken) is overdag en alle'én te Amsterdam (1 dag per week).
grafische techniek: Oit is een middag- en avündopleiding, alleen te Amster-
dam.
ped.dtdakt. diploma: Dit is een 1-jarige opleiding (3 avonden of 1 dag) en
geeft bevoegdheid voor hen, die reeds in het bezif zijn van een akte van
bekwaamheid ca. artikel 114.

VOOR INLICHTINGEN:
School- en centraal, adm.-adres: Korte Ouderkerkerdi/k 5, 1096 AC Amsterdam,
tel. 020-920308
Schoüladres, dependance Alkmaar, Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar, tel.

072-121063.
Schooladres. afd, consumptievetechniek. Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam,
tel J20-253310

X-
INFORMATIEBON

Stu'jr mij gegevens over de studierichting:

X

Mw,/Hr
Straat,

Poste /Plaats

.

Deze bon in gefrankeerde envelop toezenden aan één van de schooladressen.

Christelijke

Pedagogische
Akademie

OA COSTA
SANTPOORT

OoH Havo-Afdeling

Spreekuur: maandags 15.00 uur
Bloemendaalsestraatweg 189 - Santpoort Zuid
Vlak bij NS-Station Santpoort-Zuid.

Telefoon 023-375303
Directeur: P. Kroegar

KATHOLIEK MIDDELBAAR
BEROEPSONDERWIJS

te Amsterdam
Na het behalen van een diploma Lager Beroepsonderwijs of het diploma van
een Mavo, kunnen jongens en meisjes onderstaande opleidingen volgen bij

Katholieke school voor Middelbaar Beroepsonderwijs

GAASTERLAND
Gaasterlandstraat 5, (bij de RAI) - tel. 444649. Bereikbaar met openbaar
vervoer: GVB 4, 8, 15, 49, 58. CN 10, 41. 42, 129.

— HUISHOUDTECHNIEKEN (de uitgebreide Civiele Dienst)

((Project in het kader van de Herstructurering MHNO/MSPO) 3-Jarige

opleiding voor tuncties in de huishovidtechmsche sector btjvoorbeeld van
ziekenhuizen, bejaardentehuizen, verpleegtehuizeti, conferentieoorden,

jeugdherbergen, scholen e.d. en voor functies op het gebied van tiuishoude-

lijke voorlichting en onderzoek in o.a. de tndustnèle sector.

— INTERIM ALGEMENE SCHAKELOPLEIDING
e-Jarige opleiding ter oriëntering in de gezondheidszorg, welzijnszorg en in

de maatschappelijke dienstverlening. V\e\ diploma biedt ook doorstromings-

nnjgelijkheden naar diverse vervolgopleidingen.

— KINDER- en JEUGDVERZORGING
3-Jange opleiding voor een functie in de pedagogisctie begeleiding van
gezonde en gehandicapte kinderen van O tol 16 jaar in dh«rse leefgemeen-
schappen.

— VOOROPLEIDING HOGER BEROEPSONOERWUS
3-Jarige voornamelijk theoretische opleiding. Hel diploma is gelijkwaardig

aan dat van het Havo. Men is ermee toelaatbaar tot vele opleidingen in het

Hoger Beroepsonderwijs.

KATHOLIEKE SCHOOL VOOR MSPO
Van Eeghenstraat 96
Voor telefonische informatie: 723794.

— OPLEIDING GEZINSVERZORGENDE
2-Jarige dagopleiding, voor het beroep gezinsverzorgende. Men kan werk-
zaam zijn in een instelling voor gezinsverzorging.

-- OPLEIDING BEJAARDENVERZORGENDE
2-Jarige dagopleiding voor het beroep bejaardenverzorgende. Men kan
werkzaam zijn in t>eiaardenoorden, verpleeg- en verzorgingstehuizen en
open bejaardenwerk in een instelling voor gezinsverzorging.

Als voorbereiding op de nieuwe structuur van het MHNO-MSPO in de
toekomst, hebt>en tjeide scholen t>es(oten een scfwlengemeenschap te

vormen.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN
U kunt bij een van beide scholen een prospectus aanvragen, waarin alle

genoemde oplekjingen uitvoerig besproken worden. Voor nadere inlichtingen

zijn de scholen dagelijks telefonisch bereikbaar.

OPEN HUIS
Beide scholen houden op donderdag 12 februan 1981 's middags om 14.00
uur en 's avonds om 19.30 uur OPEN HUIS in de Gaasterlandschool.
Ook op dinsdag 17 februari en op donderdag 26 februari 1981 is er
gelegenheid tot insctvijven van 19.00 tot 21.00 uur.

INSCHRIJVING

voor de

2-jarige opleiding tot

apothekers-
assistent

te Haarlem en Alkmaar is dagelijks

mogelijk aan de

APOTHEKERS-
ASSISTENTENSCHOOL

Schoterstraat 4
2021 HH Haarlem
Tel. 023-262070

Grafische School

Haarlem
Terschellingpad 2, Haarlem (SchalIcwijk)
Telefoon 023-337(X)4 - Buslijnen 7t-77-2

School voor voorbereidend grafisch

beroepsonderwijs voor meisjes en jongens.

Vanaf heden dagelijks

inschrijving van
leerlingen

Eveneens voorbereidend onderwijs voor
verdere studie aan het Middelbaar Technisch

Onderwijs.

Openbare les
op dinsdag 10 maart van 19.00-21.00 uur.

Folder en inschrijfforntulier op aanvraag.

Aanmelden van leerlingen voor kleuter- en basis-

scholen in de gemeente Bennebroek

voor het schooljaar 1981-1982

PROT. CHRISTELIJK ONDERWIJS
Willinkflchool, Rijksstraatweg 89
Inl. over het ondenvijs en aanmelding van leerlingen bij

de heer H. Alberts, hoofd der school, tel. 6505.

Dr. J. H. Gunningschool, Rijksstraatweg 81

Inl. en aanm. van leerlingen op de school bij de
hoofdleidster, mevr. S. Meyer-Miedema, tel. 7051.

ROOMS KATHOLIEK OIMDERWIJS
St Franciscusschool. Kerklaan

Inl. en Aanai. van leerlingen op de schooi bij de
hoofdleidster, zr. Fernanda Maria, tel. 8479.

Franciscusschool, Kerklaan 6
Inl. over het onderwijs en aanmelding van leerlingen bij

de heer M. A. M. Homburg, hoofd der school, tel. 6654.

OPENBAAR ONDERWIJS

Basisonderwijs
Sparrenbosschool, KI. Sparrenlaan 9

Nleerwijkschool (dépendance Sparrenschool)
DeRuyterlaan44
Inl. over het onderwijs en aanmelding van leerlingen bij

de heer M. Hollander, hoofd der school, tel. 6429

De aan te melden leerlingen dienen vóór 1 oktober
1981 de leeftijd van 4 jaar te hebben bereikt.

Kleuteronderwijs
De Dwergspar, KI. Sparrenlaan 15

Inl. en aanm. van leerlingen op de school bij de
hoofdleidster, mevr. M. C. A. Mutsaerts-Schelvis, tel. 7166

Mewwiikscliool, J. Sweerlaan
Inl. en aanm. van leerlingen op de school bij de
hoofdleidster, mevr. C. J. van Asperen-Verhagen, tel, 8320

De aan te meldem leerlingen dienen vóór 1 oktober
1981 de leeftijd van 6 jaar te hebben bereikt.
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Boomplantdag

In Vijverpark
ZANDVOORT - De ge-

meente Zandvoori wil ook
dit jaar deelnemen aan de
Nationale Boomplantdag.

Deze dag zal in deze gemeente op
woensdag 18 maart plaats hebben,
waarbij zoals in het verleden het

geval was, de schooljeugd weer
betrokken /ai zijn. Slechts een be-

perkt aantal van hen doet hier aan
mee en wel de leerlingen van het

hoogste leerjaar van de Dr. Albert

Plesmanschooi, de Mr. G J. van
Heuven Goedhartschooi, de Bea-
trixschool en de Nicolaasschool.

Plaats van boomplanting is het Vij-

verpark Voor het planten van bo-

men en struiken begint, zal eerst

nog een bijeenkomst zijn om 10.30

uur in de aula van de Beatrixschool

alwaar de instructies worden gege-

ven Het planten zelf begint om 11

uur

Laurence Lesser solist in

celloconcert van Dvorak

HAARLEM - Op vrijdag 13 maart

geeft het Noordhollands Philharmo-

nisch Orkest het zesde en tevens laatste

concert uit de serie Populaire Romanti
sche Soloconterten m het Concertge-

bouw van Haarlem Aanvang kwart

over acht. Het orkest wordt geleid door
Jerzy Katlewicz; solist op deze avond is

de cellist Laurence Lesser.

Vergadering van

publieke Werken
ZANDVOORT - De commissieleden

van publieke werken in Zandvoort
komen op donderdag 5 maart in verga-

dering bijeen m het raadhuis en zullen

vanaf 20.00 uur vergadenng over onder

\ meer: de reconstructie van de rijwiel

berging bij de Mr. G.J. van Heuven
Goedhartschooi; verhuur van grond

aan de Zandvoortselaan en aankoop
van Burgemeester van Alphenstraat

nummer 7.

Afscheid

P. Visser
ZANDVOORT - In aanwezigheid van

familie en vele collega's heeft P. Visser

afscheid genomen, als opzichter bij de

afdeling plantsoenen van de dienst

publieke werken, wegens het bereiken

van de pensioengerechtigde leeftijd

Voor een volle zaal opende de direc-

teur van de dienst de heer Wertheim
met de mededeling, dat Visser liever

niet werd toegesproken, waaraan dan
ook gevolg werd gegeven.

Met vele bloemen en geschenken werd
er afscheid genomen van de rustige en

sympathieke Visser. Nadat de heer

Wertheim, namens de heer Visser,

iedereen had bedankt voor hun aanwe-

zigheid, verbleef men nog enige tijd

gezellig bijeen in het Gemeenschaps-
huis onder het genot van een drankje.

Werklozen-komltee

houdt bijeenkomst

ZANDVOORT - Alle mensen zonder
werk zijn welkom op de openbare
bijeenkomst van het Werklozenkomi-
tee Zandvoort, dat tot allerlei activitei-

ten wil komen
De bijeenkomst is op dinsdag 10 maart
m de Calvijnzaai aan de Emmaweg 22

vanaf 2 uur 's middags. Onder het

genot van een natje en een droogje wil

men verschillende ideeën en voorstel-

len eens onder de aandacht brengen.

REACTIE OP STRUCTUURSTUDIE

Visie PvdA in notitie uiteengezet
Zandvoori - De PVdA-ardeling Zand-
voort heeft onlangs een notitie het licht

doen zien met betrekl(ing tot de struc-

tuurstudie van de bureau's van Hezik
Partners bv en Goudappel en CofTeng.

In de notitie neemt de PvdA alle aspec-

ten van de structuurstudie onder de
loupc en formuleert een aantal uitgangs-

punten die worden getoetst aan de
structuurstudie. In de notitie heeft men
een aantal prioriteiten aangegeven te

weten: Volkshuisvesting, Milieu en na-

tuur. Werkgelegenheid, Voorzieningen

toerisme en recreatie, Verkeer.

Volkshuisvesting

Wat betreft de Volkshuisvesting wordt
in de prognose van bureau De Meer-
landen gesteld dat tot 1993 ruim 1000

woningen gebouwd moeten worden.
Volgens de PvdA is dat echter een
onzeker gegcgeven. Men stelt dat het

beter is om vanuit de huidige woning-

behoefte uit te gaan. Er zijn nu onge-

veer 600 woningzoekenden in Zand-
voort, waarvan er ongeveer 100 een
woning achter zullen laten. De woning-

behoefte op dit moment ligt dus onge-

veer op 500 woningen, waarin op korte

tijd moet worden voorzien.

Volgens de notitie zou er in de eerste

fase gebouwd kunnen worden op plaat-

sen waarvoor geen belemmering gelden

in de zin van geluidsoverlast door het

circuit. Dit betekent dat er in die fase

(1981-1982) ongeveer 150 woningen
gebouwd kunnen worden.
Men denkt daarbij aan het parkeerter-

rein bij de watertoren (ca. 20 wonin-

gen) het parkeertenein aan het Fried-

hofplein tegenover de Sterflat (30 wo-
ningen) en op andere lokaties zoals het

terrrein van de Julianaschool, Bredero-
destraat 1, Kop Zeestraat, Sonnewon-
de etc. (100 woningen).
Om verder te kunnen bouwen zou de
gemeente dan voor 1 januari '82 het

contract met de Cenav op moeten
zeggen. Dan zou het circuit per 1

januari '83 opgeheven kunnen worden
waarna dan de tweede fase begonnen
zou kunnen worden. In deze fase

(1982-1985) kunnen volgens de notitie

van de PvdA dan ongeveer 375 wonin-

gen gebouwd worden.
Deze woningen kunnen dan gebouwd
worden aan de kop van de van Lennep-
weg (ca. 150 woningen), Caravankamp
De Zeereep (175 woningen) en de van
Lennepweg bij de begraafplaats (ca. 50

woningen). Daarmee zou dan aan de
nu bestaande behoefte voldaan kunnen
worden. Overigens stelt men wel dat

steeds de vinger aan de pols moet
worden gehouden zodat wanneer blijkt

dat er meer woningen nodig zijn, ver-

dere plannen ontwikkeld kunnen wor-

den.

Milieu en natuur

In de notitie zegt men dat het ten

aanzien van het Zandvoortse duinge-

bied noodzakelijk is een deugdelijk

beheersplan op te stellen. Hienn moe-
ten strengere eisen worden opgenomen
ten aanzien van het gebruik van het

duingebied waardoor de duinen zich

kunnen herstellen en de functie van
landschapspark kunnen behouden. Op
het moment laaf het beheer van het

Caravankamp De Zeereep. Indien het circuit gesloten zou worden kunnen er volgens de PvdA ongeveer 175
woningen gebouwd worden.

duinengebied veel te wensen over. Er
wordt gewezen op de wildgroei van
opstallen voor het houden van dieren,

vervuiling en vernieling door motor-
voertuigen en door ruiters.

Het bebouwen van duinterreinen wordt
door de PvdA van de hand gewezen.
Voorts pleit men voor goede en veilige

fietsroutes, zodat ook het gebruik van
auto's in het duingebied verminderd
kan worden. Woningbouw in het Kos-
teverlorenpark is vanuit milieutech-

nisch oogpunt uit den boze en ook het

aanleggen van de Veriengde Heyer-
manseweg door het park wordt afgewe-

zen in de notitie.

Werkgelegenheid

Ook in Zandvoort is sprake van een
toenemende werkloosheid. Op dit mo-
ment bedraagt werkloosheid ongeveer
4% in Zandvoort. Ongeveer 25% van
de Zandvoortse werkgelegenheid is ge-

richt op toeristische sector. Verlenging
van het seizoen en uitbreiding van de
rekreatiemogeiijkheden is dus ook in

het belang van de werkgelegenheid.

Ook de realisering van woningen kan
een steentje bijdragen aan de werkge-
legenheid in bouw.
Uitbreiding van industne is in Zand-
voort niet mogelijk, maar de bestaande

industrie dient in stand te worden
gehouden. Mogelijk kan er werkgele-

genheid worden geschapen door het

bevorderen van de dienstverleende sec-

tor in de vorm van kleinschalige milieu-

vriendelijke bedrijven

Voorzieningen toerisme en

recreatie

De Zandvoortse voorzieningen zijn

Collecte Rheumafonds meer dan ooit nodig

ZANDVOORT - Van 9-15

maart is er weer een landelijke

collecte van het Nationaal

Rheumafonds. Men kan zich

afvragen of een dergelijke col-

lecte nog nodig is in deze tijd

met zijn vele voorzieningen en

sociale wetten.

(Adverteniicl

SUÈDE
NAPPA
bont en lamsvacht

(ook grote maten)

alle bekende merken o.a.

rfco's
ITAl IA

see

MORRIS
befbreyoubuy y
donderdag koopavond_^

Haaitem: Baiteljonsstnat 20 (bij de Grote MaiM) / tel. (023) 31 26 55

Amstenlatn: Laidsestraat 9 (bij KotÉigiiiiein) I tel. (020) 22 35 96

Nu, die collecte is meer nodig dan ooit.

omdat het Rheumafonds al het moge-
lijke wil doen om de patiënt een zo
normaal mogelijk leven te laten leiden.

Bijvoorbeeld door hen de kans te

geven met vakantie te gaan. Een aan-

gepaste vakantie dus. En de kosten

daarvoor zijn dan met gering. Ook
helpt het Rheumafonds door financieel

bij te dragen bij het aanpassen van
woningen, of worden daarvoor rentelo-

ze voorschoten gegeven.Er is een
vakantiecentrum met hotel en bunga-
lows. Het wetenschappelijk onderzoek
moet doorgaan. En alleen al dit laatste

kost zo'n 1 miljoen gulden per jaar.

Een reumapatient moet zo gewoon
mogelijk kunnen leven. Ondanks zijn

of haar handicap. Gewoon, zoals ieder

daar recht op heeft, waarom een reu-

mapatient dan nief In veel plaatsen

komt er een collectant van het Rheu-
mafonds aan de deur. Niet in alle

plaatsen. Of misschien is men juist met
thuis, daarom is er ook een gironum-
mer: 324 t.n.v. het Nationaal Rheuma-
fonds, Den Haag
Mensen kunnen zich voor collectant in

Zandvoort aanmelden bij mevrouw C.

Machielsen-Mouw, Jhr. Quarics van
Uffordlaan 3 in Zandvoort, tel. 16486.

Randstad PubiKaties

Dorpsstraat 8. Aalsmeer,

volgens de PvdA redelijk op peil. Wel
vindt men dat in Nieuw Noord een

goed wijkcentrum gerealiseerd dient te

worden en voor de jeugd is er behoefte

aan een permanent ontmoetingscen-

trum. Voorts zijn meer speelplaatsen

voor jonge kinderen gewenst.

De veel genoemde 'rekreatieve trek-

ker' met vele duizenden bezoekers per

dag wordt door de PvdA verworpen.

Als alternatief hiervoor wil men liever

kleinschalige .attracties na^ij het cen-

truiti realiseren.

Vericeer

Ten aanzien van het verkeer stelt men
zich op het standpunt dat er grote

terughoudendheid betracht zal moeten
worden bij de aanleg van nieuwe we-
gen. Eerst zal geprobeerd moeten wor-

den om het verkeer via de bestaande

wegen te geleiden.

In de notitie worden de volgende stand-

punten geventileerd.

- Er bestaat geen behoefte aan een

derde toegangsweg naar Zandvoort

noch aan een vergroting van de capaci-

teit van de bestaande wegen.
- Er bestaat behoefte aan een veihg vrij

fietspad naar Heemstede.
- Het openbaar vervoer moet verbe-

terd worden. Er dient een vrije busbaan
naar Haarlem te komen

- Het bestaande wegennet moet veili-

ger gemaakt worden, o.a. door vermin-
dering van de snelheid van het autover-

keer.

- Het verkeer vanaf de Zandvoortse-
laan komend met bestemming Zand-
voort-Zuid, moet via de Corn.v.d.

Werfstr, Fr. Zwaanstraat en Cort v.d.

Lindenstraat geleid worden.
- Tussen de begraafplaats en de spoor-
baan Zandvoort-Haarlem, moet een au-
toverbindmg gemaakt worden als twee-

de ontsluitingsweg voor Nieuw-Noord.
- De verlengde Herman Heyermans-
weg voorziet in geen enkele behoefte, en
moet t'r voorkoming van nadelige effec-

ten ten sterkste afgewezen worden.
• Er zijn goede fietsroutes en stallings-

mogelijkheden nodig ter beperking van
het onnodig autoverkeer.
- Vergroting van de parkeeraccommo-
datie moet voorkomen worden.

Lar)gs de Vloedlijn

È
De zonne boort een gat m 't morztg

wolkenduister en plotseling herleeft,

vol paradijzenluister weer om en

overal de schone lentemaand Gutdo
Gezeik (1830-1899).

Zandvoor
ZANDVOORT- De plannen voor het , .Zandvoort Festival 1981"' dat m de
week van 30 april t/m 5 mei in de gemeente gehouden zal worden, beginnen
vaste vorm te krijgen Enkele onderdelen zijn al ,,rond", anderen echter

wachten nog op de noodzakelijke vergunningen

Toch IS het met gepaste trots dat het ,, festival comité" in samenwerking met
het comité viering nationale feestdagen, al een voorlopig programma kan
vermelden
30 april

Disco-show Firebal! met optreden van de popgroep De Madcliefjes.

(Organisatie Comitc V N F)

1 mei
Jazz-avond met optreden van twee formaties, waarvan éen met soliste Dit

evenement wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Jazz

behmd the beach
2 mei
Middagprogramma 14 (X) uur kinderprogramma met optreden van Les
Diaboliques en clowns Avondprogramma, met optreden van Nico Haak,
Bonnie St Clair, Semtza (buikdanseres), Dansorkest L & S. Deze organisatie

IS in handen van het comité festival Zandvoort.
Op deze zaterdag wordt oen braderie gehouden van de winkeliers Grote
Krocht /Haltestraat /Kerkplein Organisatie hiervan is in handen van de
Federatie Handelsvereniging Hanze i s m Festival Comité.

3 mei:

12 00 uur Presentatie van 40 muziekkorpsen aan het College van B en W;
12.30 uur Muziekconcours op Grote Krocht en Prinsesseweg. (Organisatie

Festival Comité) 's Avonds. Disco-avond met medewerking van Knjn
Torringa en Klaas Vaak
4 mei.

Geen programma
5 mei.

's Middags een kinderprogramma en 's avonds een groot bevrijdingsbal.

De sjwrtontmoeting tussen Dronte en Zandvoort vindt dit jaar plaats op 8/ y
mei.

Gedachten bestaan nu om de grote tent die door het festival comité wordt
gehuurd, te laten staan, zodat men de vertegenwoordigers van de diverse

sporten daar zou kunnen ontvangen.

De moeilijkheid is echter dat de tent, dan twee dagen niet gebruikt zou worden,

nameiyk op woensdag 6 en donderdag 7 mei. Gezien de hoge kosten, zoekt het

festival comité nu naar mogelijkheden deze dagen, de tent een andere

bestemming te geven. Culturele verenigingen in Zandvoort zouden byvoor-

bceld een „Zandvoortdag" kunnen organiseren op woensdag of donderdag.

Bijvoorbeeld de „morgcnkoffic voor bejaarde Zandvoorters" met medewer-

king Tan „De WurT', een mlddaggebniik voor een kinderTiim, een avond te

vullen door de verschillende toneelverenigingen, operettevereniging etc.etc.

Ook zou er wellicht op één van deze middagen of avonden een modeshow
gehouden kunnen worden. „Het gaat er maar om dkt, wanneer de tent

inderdaad gebruikt gaat worden, voor de sportuitwisseling, er nog een

programma van twee dagen moet zyn, omdat het te kostbaar wordt deze

ongebruikt te laten", aldus één der vertegenwoordigers van het Festival

Comité. Verenigingen of personen die goede suggesties hebben, kunnen contact

opnemen met de heer G. Oonk, Grote Krocht 20, tel: 12560.

SPAANS RESTAURANT

'eï llpopieal^

Zeestraat 29, Zandvoort, 02507-12781

JUwkranpiBti%^>
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''qirtvanjgèi^:"."^^

Bel vrijdag voor 12,00 üuiiorjSpi'.

kahtöbr, telefoon •'
. #,'
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telefoon

02977-2841
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Oorzaak brand nog onbekeni
ZANDVOORT - De oorzaak van de

brand vorige week waarbij een 46-

jarige vrouw om het leven kwam, is nog
niet bekend. De brand aan het Dorps-
plein 2 werd woensdagmiddag om on-

geveer half drie ontdekt. Vast staat

inmiddels dat het vuur moet zijn ont-

staan op een van de bovenwoningen,
waarvan de kamers werden verhuurd,

vermoedelijk op de kamer waar ook
het slachtoffer zich bevond.

De snel ter plaatse zijnde brandweer

was het vuur een kwartier na de mel-

ding meester. Door de brandweer werd
ook het slachtoffer aangetroffen die op
dat moment al bleek te zijn overleden.

Waarschijnlijk is zij door verstikking

om het leven gekomen. De uitslaande

brand heeft aanzienlijke schade aan het

pand veroorzaakt eii daarbi] ontstond

flink wat watersch.idc door de blus-

werkzaamheden Vooral het winkeltje

op de begane grond van het pand liep

flinke waterschade op De totale scha-
de aan het pand wordt op ongeveer

ƒ 120 000,— geschat

De recherche van de Zandvoortse
politie stelt een onderzoek in naar
de oorzaak van de brand. Op de foto
{van Europress Nieuw Vennep) de
brandweer in aktie bij het blussen.

Jeugdfilm met "Kuifje"

ZANDVOORT - Speciaal voor de
kinderen wordt op zaterdag 7 maart de
jeugdfilm „Kuifje en het haaienmeer"
vertoond in gebouw De Krocht aan de
Grote Krocht Deze Nederlands ge-

sproken film wordt op verschillende

tijden afgedraaid en wel om 11.00,

13 kOO en 15.00 uur, de entreekosten

zijn drie gulden per kind, Cmeplein in

Zandvoort heeft de organisatie in han-

den

Avond met forum

over kernenergie

HAARLEM - ..Kernenergie" is het

thema op een forum-discussieavond

waaraan verschillende Kamerleden en
deskundigen deelnemen Deze avond
onder supervisie van J.O V.D . afde-

ling Kennemerland. wordt gehouden
op vrijdag ö maart m cafc-restaurant

De Wintertuin aan het Stationsplein 96
m Haarlem
In het forum hebben onder meer zitting

het PvdA Tweede Kamerlid mevrouw
M Epema-Brugman, het CDA Twee-
de kamerlid de heer A Lansink.
VVD-wethouder Van Deltt en energie-

kundtgcn de heer A Vos en de heer
A Meerhurg (D"66)

De avond begint om 20 IX) uur

Kermis in Plesmanschooi

Z \NDVOORT - In de Dr Plesman-
schnol in Zandvoort is zaterdag een
kermis met allerlei spcl'etjes als touw-
tje trekken, blikken gooien, hengeion,
Watcrlooplcin en onder meer een lule-

ni

ÜL' kermis begint om 1 1 uui en de
school IS te vinden aan de A I v d
Moolenslraat "i?

mÊm^^mm^m^imm w ii «m-^mmb ««iiaai
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Keur en Zoon

Heemstede Raadhuisstraat 92,

Iclcfoon 023-286182

Zandvoort, Paradijsweg 2,

telefoon 02507-15602
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FAMILIEBERICHTEN
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HOERA!
Mijn opa en oma zijn 44 jaar getrouwd.

Opa's naam is JoCOb LOOS;

oma's naam is 7005" LoOS-van Arkcl.

Nog vele jaren, opa en oma!

Uw kleinzoon
Jacob Loos

Oosterparkstraat 50

Zandvoort.

nW«^^^MHnM*«^«MM^*itf«l*4^NiA^a^W^^^*«

Sterven is bij ons zijn op een andere

manier. .

.

onze liefde garandeert deze

aanwezigheid.

Waardig, zoals hij geleefd heeft, lot hel einde

vol liefde voor zijn dierbaren die hem steunden

in zijn verloren strijd is op 3 maart 1981

overleden mijn kameraad van mijn jeugd af,

mijn echtgenoot, onze begripvolle vader,

schoonvader, onze onvergetelijke zoon, broer,

zwager en oom

CAREL FRANCISCUS MARIA ROBBERS
ARTS

Hij was bijna 63 jaar oud.

Zandvoort
Th. Robbers-v. Oosten

M. C. Robbers-Braun
(Het Huis in de Duinen)

Almere
Cario en Mieke
Daan en Job

Amsterdam
Marjan en ALexander
Daisy, Oscar

Apeldoorn
Inge en Luc
Marnix, Brechtje, Carolien

Veghel

Paul en leteke

Merel en Anne

Paraparaumu (N.Z.)

Claar en Frans

Beaconsfield (Can.)

Frances en Gé
Hilversum
Mary en Siebe v. d. Zee-v. Oosten

en kinderen

Vlaardingen

A. v. Oosten-Bitter

en kinderen

2042 NV Zandvoort
Emmaweg 4

Wij willen hem gedenken tijdens een bijeen-

komst op vrijdag 6 maart in de parochekerk

St. Agatha, Grote Krocht te Zandvoort.

Deze bijeenkomst begint cm 13.45 uurj waar-

na de begrafenis plaats zal vinden op de

algemene begraafplaats Tollensstraat te Zand-

voort omstreeks 14.45 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de teraarde-

bestelling in de aula van de begraafplaats.

Vertrek van het woonhuis om 13.30 uur.

Heden verloren wij onze vriend en voorzitter

C. F. M. Robbers
ARTS

Vanaf de oprichting in 1 954 was hij onze ge-

waardeerde voorzitter. Zijn sociale bewogen-
heid voor zijn medemens en zijn warme vriend-

schap zal immer in onze herrinnering blijven.

Bestuur en medewerkers
Stichting Kennemer Sportpark

Zandvoort, 3 maart 1981

Voor al uw WAS naar

RIE en JOHN
Ook voor dekens kunt u

bij ons terecht.
EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN WIJ

Louis Davidstraat 13 - 2042 LS Zandvoort

Uw adres voor

elast. housen, pan-

ties, knie- en enhel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

, Zandvoort
tel. 02507-12327

CHIN. INDISCH RESTAURANT

fon^(^ie
Zeestraat 55
ZANDVOORT

Tel. 02507 -146 81

Ter gelegenheid van ons lO-jarig beslaan bieden wij u een van onze

specialiteiten, de

Indische rijsttafel aan voor 15,- p.p.

Het kopje koffie er na krijgt u van ons.

Het kindermenu kosl nu 10,- met een glaasje fris en een ijsje (oc.

Deze aanbiedingen gelden van maandag t/m vrijdag, tot 20 maart

Voor het afhalenhebben wij in deze periode speciale dagaanbiedingcn:

Dinsdag: nasi of bami met 4 st. saté en atjar voor 10,00

Woensdag: Vi kip in kerry-saus 7,50

Donderdag: Foe Yong Hai 7,50

Vrijdag: Babi pangang (mager vjees)Jj_^50

TEKEN EN KUNST
SCHILDERS MATERIAAL.

ICREATIEF"|^j"
BUUREWEG 7 ZiJSTR.: KERKSTRAAT

tel. 17367

Foto Queile
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERtJ

MOERENBURG
Haltestraat 8.

Zandvoort

gemeente
zandvoort

Trekkerskamp "De Branding"

Voor het schoonhouden wan het kantoor, de
sanitaire voorzieningen e.d. op het gemeentelijk

kampeerterrein wordt gevraagd een

medewerker(ster)

aanstelling zal geschieden voor de periode april

tot en met september 1981.

Salaris f 1986,-- bruto per maand (21 jaar en
ouder). Zes-daagse werkweek. Werktijden nader
overeen te komen.
r

Sollicitaties te richten aan:

Burgemeester en wethouders van Zandvoort.
Raadhuisplein 16,2042 LR Zandvoort.

V

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 -Telefoon 1 53 51.

Gereedschaprek
veel gereedschap op weinig ruimte

SLEUTEL- en SLOTENSERVICE
IJZERHANDEL

VERSTEEGE
Pakveldstraat 19 - Zandvoort

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

iHt eigen werkplaats.

Werkplaats: Swaluestraat41 A.

Or. Gerftestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -152 25

G.Kol
Schuitengat?
telefoon 13112

Auto - brand - leven

alle verzekeringen

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Relnwardtstraat 20, telefoon 02S07 - 14365.

Vakantie
te Emmen

|Mooi Drente, logies met ontbijt f 15,- p p.p.d,|

Tel. na tB.OO uur 05910-22472.

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen ,,De Vijverhut
Vondetlaan46 - Zandvoort : Tel. 1 25 38

-: '541-

>f

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES

INVULLEN VAN AANGIFTEBIUETTEN
TMNGIFTEN

HNANQERING EN ASSURANTIËN

uit voorraad leverbaar:

een reeks betrouwbare en bedrijfszekere

FORD tuinbouwtrekkers

o.a Ford 1 200
Ford 1 700
Ford 1 900

tevens aantrekkelijke Pord-
en County-occasions
bij uw Ford-districtsdealer voor
tractoren en landbouwmachines

n^almthout
Mielbv

Nu óók dealer
van

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort brengt

ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruinntelijke Ordening ter openbare kennis,

dat de gemeenteraad bii besluiten van 24
februari 1981 op grond van artikel 21 van

deze wet heeft verklaard, dat voor:

1. Bramenlaan 3

2. een perceel grond gelegen aan de
Fahrenheitstraat

bestemmingsplannen worden voorbereid.

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende

tekeningen waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter

gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting

en ruimtelijke ordening) ter inzage.

Te huur gevraagd:

garage

FAASE
Kruisstraat 12a,

telefoon 18108.

? PORQUE ?

ZANDVOORT
Kerkstraat 18 - Telefoon 02507-12728

Zandvoort is best gezellig!

Wist u dat in Porque iedere donderdagavond erg

gezellige Franse avonden gehouden worden.

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen ,

met de daarbij behorende Franse kaas, die u wordt
aangeboden door het huis.

Hartelijk welkom

Nijverheidsstraat 13, Hoofddorp,

tel. 02503-13441
Vertegenwoordigers: O. v. d. Heuvel: toestel 38 (na 18.00 uur 02503-17206)

J. de Vos: toestel 34 (na 18.00 uur 02977-27505)

vorkheftrucks

'imiKRACHTVOOR,
OKBSmUF^^

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN • GASFORNUIZEN

;

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaa/:

Schelpenplein-Tel. 1 5068 / 1 36 12 / 1 25 18

AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a.- Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF
^ BINNEN- en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON • TREOFORD

etc.

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD
VITRAGES en OVERGORDIJNEN

WANDBESPANNINGEN
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Lions in slotfase ten onder

tegen hoog geklasseerd ASVU
ZANDVOORT - In de Zamdvoortse

Pellikaan sporthal heeft Lions het hoog-

geplaatste ASVU goed partij gegeven.

In de slotfase van de stryd moesten de
Zandvoorters echter buigen voor ASVU
63-72, Na één jaar in de eerste lilass^

van het landeiyk basketbal, zullen de
Zandvoorters hoogstwaarschünlijk een

stapje terug moeten doen.

.ASVU was direkt de betere, in deze

wat rommelige doch spannende partij.

De Amsterdammers namen dan ook
afstand van Lions, dat door enige

individuele akties van Zoran Valjavec
en een goed schot van Pim Schön toch

niet werd weggespeeld. Na 9 minuten
was de stand opgelopen tot 13-24.

Hierna volgden er een paar minuten
van bijzonder slordig spel. Aan beide

zijden veel balverlies en 4 minuten lang

onderging de stand geen wijziging.

Nadat Pim Schön weer eens had raak-

geschoten kwam Lions langzaam dich-

terbij, daarbij profiterend van ongeïn-

spireerdheid en slordig spelend ASVU.
Na 15 minuten gaf het scorebord de
stand 21-26 aan, maar Lions kon voor
de rust het gat niet geheel dichten. Rust

29-34.

In het tweede gedeelte startte ASVU
met rustig maar doeltreffend spel. We-
derom zorgde Valjavec (soms te indivi-

dueel) dat de gasten niet voldoende
afstand namen. Met enkele snelle

breaks zorgde hij dat de stand na 3

minuten 34-40 was en geenszins on-
overbrupbaar.

In cerTperiode dat Loins zwak schoot

en ook de rebounds miste, leek na 10

minuten een grote nederlaag in het

verschiet te liggen 39-52. De Zandvoor-
ters gaven zich echter nog niet gewon-
nen en in enkele minuten zorgde John
Epker met enige fraaie treffers weer
voor hoop in de Zandvoortse gelede-

ren, 47-53. Luid en fel aangemoedigd
door het Zandvoortse publiek vocht

Lions zich langzaam dichterbij. De
verdediging pakte weer wat rebounds
en aanvallend kwam het er beter uit.

Via 52-56 en 56-56 was de strijd weer
volkomen open. Lions maakte het AS-
VU bijzonder lastig in deze fase, doch
enige ongelukkige schoten, die van de
ring ketsten, velden Lions.

Enige snelle breaks van ASVU en de
Lions keken tegen een 56-64 achter-

Ook heren winnen

ZVM-handbalsters

uitstekend op dreef
ZANDVOORT - De laatste thuiswed-

strijd voor zowel de ZVM dames als

heren leverden goede resultaten op. De
dames zegevierden heel eenvoudig met
12-1 over Onze Gezellen en de heren

overwonnen Concordia na veel span-

ning met 23-22.

Dames
Reeds in de eerste minuut keken de
ZVM-handbalsters tegen een 0-1 ach-

terstand aan. Onze Gezellen had hier-

mee wel het kruit verschoten, daar zij

er verder niet meer aan te pas kwamen.
De Zandvoortsen waren geenszins on-

der de indruk en speelden een prima
spelletje. Rustig combinerend, de kan-

sen afwachtend, scoorden zij er lustig,

;
op los wat bij rust een comfortabele 6-1

voorsprong opleverde.

; Na, de doelwisseling een zelfde beeld.

, ZVM was over alle linies de betere en
speelde Onze Gezellen naar een grote

nederlaag. Zelfs uit twee strafworpen

kon Onze Gezellen niet tot scoren

komen. De prima doelvrouwe Hetty

Braun stopte ze beiden en verrichtte

verder nog menige goede redding. De
uiteindelijke 12-1 zege was dik ver-

diend voor een sterk spelend ZVM.
Doelpunten: Truus Drayer 4, Erna
Duker 3, Astrid Molenaar 2, Janneke
de Reus 1, Elly Bol 1, Rini Cappel 1.

Heren

De heren van ZVM en Concordia
speelden een rommelige partij, óis

gepaard ging met vele speelfouten, wat
echter wel de spanning en het scorever-

loop ten goede kwam. Voor beide

teams stond er niets meer op het spel.

Concordia was in de eerste helft iets

beter, maakte minder fouten en kon
dan ook met een 11-14 stand gaan
rusten. De tweede helft pakte ZVM
direkt flink uit. De achterstand werd
snel omgebouwd in een 17-14 voor-

sprong. Concordia gaf zich nog niet

gewonnen en kwam goed terug tot

19-19. Hierna ontwikkelde zich een
bijzonder spannende slotfase. Beide
teams namen over en weer de leiding

maar met niet meer verschil dan één
doelpunt. Met nog één minuut te spe-

len was de stand 22-22. In deze fase

redde de Zandvoortse doelman Pieter

Trommel liefst zesmaal op rij en zorgde

zo dat de overwinning bij ZVM terecht

kwam. Een uitval van ZVM werd wel
goed afgerond en de thuisclub leidde

met 23-22. In de resterende seconden
hield ZVM de kleine voorsprong goed
vast.

Doelpunten van : Ernst Pehle 10, Joop
Boukes 6, Laurens v.d. Bos 3, Lutger
Schmit, 2, Wim Brugman 1, Ko Schou-
ten 1.

EfTUn
Voor leden Romen beschikbaar:

1 . de benedoivduplaxwoning
A. J. V. d. IVIOOLENSTRAAT68a
Huurprijs f 110,70 per maand.
Bestaande uit: woonkamer - 1 slaapkamer.

B en W verlenen als regel slechts woonvergunning

voor deze woning aan:

alleenstaanden.

2. da eengezinswoning
A. J. V. d. MOOLENSTRAATM
Huurprijs / 196,70 per maand.

Bestaande uit: woonkamer - 3 slaapkamers - douche.

6 en W verlenen als regel slechts woonvergunning

voor deze woning aan:

a. Jonge gezinnen met tenminste 1 kind

b. onvolledige gezinnen met tenminste 2 kinderen.

3, flatwoning voor aitaenstaande
LORENTZSTBAAT 573

Huurprijs f 432,85 per maand.
Bestaande uit: woonkamer - 1 slaapkamer - douche -

blokker. -lift -berging.

B en W verlenen als regel slechts woonvergunning

voor deze woning aan:

alleenstaanden.

4. de flatwoning
LORENTZSTRAAT 104

Huurprijs f 559,90 per maand.

Bestaande uit: woonkamer - 3 slaapkamers - douche -

blokver. -lift -berging.

. B en W verlenen als regel slechts woonvergunning voor

deze woning aan:
2-persoons huishoudens - gezinnen.

5. da garoga
KEEROMSTRAAT89a
Huurprijs ^47,10 per maand.
Voor deze garage hebben de huurders van de woningen

Keesomstraat nrs. 273 t/m 395 voorrang bij inschrijving.

Bij het tekenen van het huurcontract voor de garage

dient de nieuwe huurderlsteri zijn/haar rijbewijs en de

op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel I,

II en lil te tonen.

De toewijzing van deze woningen en garage geschiedt

op het lidmaatschapnummer van de vereniging. Het

bestuur verstrekt voor de woningen een bereidverklaririg.

De beoordeling voor het verkrijgen van een woonver-

gunning berust bij het college van Burgemeester en

Wethouders van de gemeente Zandvoort. De inschrijving

dient schriftelijk vóór dinsdag 10 maart 1981 om 19.00

uur te geschieden aan het kantoor van de vereniging

onder vermelding van het lidmaatschapsnummer en de

geboortedatum.

Inschrijvingen die later binnenkomen worden terzi]de

gelegd.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op
donderdag 12 maart 1981 om 14.00 uur in het gevel-

kastje aan het kantoor worden gepubliceerd.

Ih

stand aan. Met nog twee minuten te

gaan vluchtte Lions in een time-out,

waarna alles of niets werd gespeeld,

door de press te hanteren. Htt hielp de
badgasten echter niet. ASVU speelde

wedstrijd bekwaam uit en behaalde
toch nog een vrij ruime overwinning,'

63-72.

Topscores Lions: Pim Schön 24, Zoran

Valvajec 12, Henk Macnack 12.

De stand is: Noordkop 25-50, Orca's

24-42, ASVU 24-38, Akrides 25-36,

Leiden Trotters 24-28, De Germaan
23-26, BV Groningen 24-26, BV Zaan-
dam 25-22, Arnhemia Eagles 24-18,

Celeritas 25-18, Cangeroes 23-16, An-
guilla 25-16, Ymir 24-14, Achilles 23-

12, DSS 25-12, Lions 25-12.

'.'/ZMy^!

Foto: Europress.

® Au^i

GARAGE
STRIJDER
Burg. V. Alphenstraat 102,

Zandvoort, tel. 02507-14565.

Sportprogramma

VOETBAL
Zondag: DEM-Zandvoortmeeuwen
14.30 uur te Beverwijk.

TZB-Renova 14.3Q uur, Kennemer-
sportpark, Zandvoort.

WH 2-TZB dames 10.00 uur te Haar-
lem.

VOLLEYBAL
Maandag: Roda'23-Sporting Oss da-

mes 19.30 uur, Bankrashal.

Duinstfandloop

IJMUIDEN - De scoutinggroep
De IJmondtrekkers heeft op
zondag 8 maart de laatste duin-

strandloop van dit seizoen op
het programma staan.

De start is bij de clubhuizen achter de
tennisbanen aan de Heerenduinweg in

IJmuiden en de starttijd is om 11 uur
voor alle afstanden. Die afstanden zijn

2 1/2, 5, 10 en 21 kilometer. Hiervoor
kan men zich opgeven vanaf 9,30 uur.

Deelnemers ontvangen na een gelopen
afstand een tegel als herinnering, bo-

vendien zijn er prijzen voor de eersten

die aankomen. Na afloop is ook nog
een tombola met verschillende prijzen.

Kosten voor deelnamezijn ƒ 5,- en
voor kinderen tot en met 14 jaar die de
afstanden van 2 1/2 en 5 kilometer
mogen afleggen ƒ 5,-.

Vergadering

Zeeschuimers

ZANDVOORT - A.s. dinsdag 17
maart houden ,,De Zeeschuimers" hun
algemene ledenvergadering. Alle leden

worden door het bestuur uitgenodigd

tot bijwoning van de vergadering 'in

Hotel Keur aan de 2^estraat. Aanvang
20.00 uur.

Grote kans op promotie voor

tafeltennisteam SC Unicum

VfèSSh

ZANDVOORT - Met maar liefst 4
overwinningen van 10-0 en 1 van 8-2

voert het 2e team van Unicum de lijst

aan. Op de 2e plaats volgen DTTV uit

Haarlem en HTC uit Hoofddorp met
ieder 2 overwinningen.

Na afsluiting van de Ie kompetitiehelft

is dit een uitstekende positie om naar

de 4e klas te promoveren. In de Ie

wedstrijd van de 2e kompetitiehelft

wisten zij in een thuiswedstrijd in

Zandvoort HTC wederom met een 10-0

nederlaag naar huis te sturen.

Het Ie team in de 3e klas moet met 2

winstpartijen tegen Rapidity en On-
kyo, 2 verliespartijen tegen HBC en
Heemskerk inclusief een gelijkspel te-

gen Te Zaanen genoegen nemen met
een gedeelde 3e plaats. Hoewel Rapidi-

ty en Heemskerk met 2 wedstrijdpun-

ten méér aan de leiding gaan is het nog
niet gezegd, dat deze beide verenigin-

gen de lakens zullen gaan uitdelen.

Ook het damesteam van Unicum bezet

in de 2e klas de 3e plaats. Prowano uit

Haarlem en Fusia uit IJmuiden zijn

hier met 9 en 8 wedstrijdpunten duide-

lijk beter. De jeugdspelers moeten op
dit moment met een 4e plaats genoegen
nemen en daarbij GTTC uit Haarlem,
HBC uit Heemstede en Heemskerk
voor laten gaan.

Integratie gehandicapten

Eigenlijk is het niet juist te spreken van
,,integratie gehandicapten" als we het

over de tafeltennisvereniging SC Uni-
cum hebben. Want juist de gehandicap-

te spotvereniging SC Unicum heeft

haar poorten wijd open gezet voor
integratie van valide sportmensen.
Daarom ook zijn zoveel valide sport-

mensen lid geworden van deze ,,invali-

de sport-opzet". En elke maand mel-

den zich weer enthousiaste „tafelten-

>|
niskampioenen in de dop" aan.

" De Nederiandse Invaliden Sportbond
(NIS) organiseert vele toernooien voor

Randstad Pubficaties

Dorpsstraat B, Aalsmesr,

uitsluitend gehandicapten, de Neder-
landse Tafeltennisbond (NTTB) doet
dit in hoofdzaak voor niet-invaliden,

waarbij een jaarlijkse kompetitie ei-

genlijk de hoofdzaak is. SC Unicum
streeft ernaar om ook invalide tafelten-

nissers te integreren in de NTTB-
kompetitie zodat ook zij, met hun
beperkingen, kunnen bewijzen dat er
in de sport eigenlijk geen grenzen
bestaan.

Uitslagen:.

Ie team H: 3e plaats: D. Hoppe, 15

wedsfr. gesp., 13 gew., 86 %\ J. Tump
15-7-46; J. Hupkens 15-3-20.

2e team H: J. Peek 12-12-100; R.

Braakhuis 12-12-100; D. ter Heijden

6-6-100; H. de Jong 6-4-66, Ie plaats.

3e team: 4e plaats: R. Schuiten 15-11-

73; C. Stam 15-8-53; W. Goos 12-5-41.

4e team: 4e plaats: A. de Goede 9-5-55;

A. Endema 9-3-33 J. Bolt 9-3-33.

5e team: 6e plaats: E. de Ruig 15-0-0;

A. Hage 15-5-33; P. v.d. Berg 15-2-13.

Ie Damesteam: 3e plaats: N. Doing
15-11-73; M. Doing 15-11-73; T. v.d.

Burch 15-3-20.

Ie Jeugdteam: 4e plaats: R. Deesker
15-8-53; U. Piet 15-8-53; J. Gansner
15-3-20.

Dinsdag 10 maart a.s. spelen het 2c en
3e team tegen Prowano en Rapidity hun
thuiswedstryden in de tafeltennlszaal in

Nieuw Unicum, Zandvoort.

Riante positie

voor Zandvoort 75
ZANDVOORT - Een met vijf invallers

spelend Zandvoort '75 verrichtte zater-

dag jl. een uitstekende prestatie door de
uitwedstrijd tegen DSC '74 met een 4-1

zege af te sluiten. Door deze overwin-

ning en de nederlaag van concurrent

Kinheim is de positie van de Zandvoor-
ters nog meer verbeterd. Met vijf pun-
ten voorsprong en nog vier wedstrijden

te gaan kan het bijna niet meer fout

gaan.

Beide teams gingen, gezien de toestand

van het veld voorzichtig van start.

Nadat eerst de spits van DSC '74 de bal

hard had naastgeschoten, kwam Zand-
voort '75 reeds na vijf minuten op O-I.

Een vrije trap van Raymond Keuning
werd door Gerard Nijkamp verlengd

en daarna door Martin Mcnts verzil-

verd. Kort hierop ging Menks door de
verdediging heen maar een Haarlemse
achterspeler bracht redding. Zandvoort
'75 kwam hierna goed weg toen een
DSC '74 speler voor open doel taalde,

terwijl Joop Koops na een vrije trap

van verre de bal. bekwaam wist te

stoppen. Wederom moest een Haar-
lemse achterhoede-speler op de doel-

lijn redden na een kopbal van Nij-

kamp. De Zandvoorters hielden het

initiatie^ '•n •''^n trirftr. \r\t(*\ vy-r^ VmH-

noordijk kon de doelman nog juist'

keren. Een prima voorzet van Arjan de.'

Boer werd door Ruud v.d. Putten,

mgeschotcn wat 0-2 betekende. Kort
hierop bracht wederom v.d. Putten d,?

stand op 0-3 na aangeven van Wim v.

Straten. Ook de andere invallers Bart
Koops en Frank Nijman konden het
spel goed volgen.

Een kwartier na rust bracht Nijkamp
met een prima kopstoot de stand op
0-4. Toen pas ging DSC '74 er echt iets

aan doen en kwam met een offensief,

waarbij Sjaak de Vries de achterstand
kon verkleinen. Joop Koops kon hierna

nog juist het leer voor de spits weggraÖ-
belen, zodat DSC '74 niet dichterbij

kon komen. -;

Nadat wederom Zaadnoordijk een haf-

de inzet net naast zag gaan moest deze
.speler zich even hierna laten vervangen
door de jeugdige André van Marie. In

de slotfa.se kregen achtereenvolgens
Menks, Bart Koops en v.d. Putten no^
enkele kansen, maar de stand bleef

ongewijzigd. ^

De stand: Zandvoort '75 16-27, Half-

weg 16-22, Kinheim 16-22, SVB 16-19j

DSC '74 15-17, KIC 16-16, RHC 17-13,

Bloemendaal 15-12, SVIJ 14-9,Terras-'

vogels 15-7, Velsen 14-6.
^

Or^elukkig verlies h/ledina

Heng Kong laat

punt liggen
ZANDVOORT - De Zandvoortse zaal-

voetbalteams ziji} de afgelopen week
niet erg succesvol geweest. Slechts SC
Hong Kong wist een gelijkspel te beha-
len tegen Umond, 4-4. In de hoofdklas-

se leed Nihot een kleine 4-5 nederlaag
tegen Wilms Floct. Medina Carpets zat

het in de wedstrijd tegen Woontrio niet

mee en ging ruim ten onder, 6-14.

Hong Kong

SC Hong Kong kon het goede spel van
de laatste weken in de wedstrijd tegen
Umond niet waarmaken. Van beide
zijden werd er rommelig en slecht

gespeeld, terwijl de arbitrage ook veel

te wensen overiiet. De Zandvoorters
namen wel een 2-0 voorsprong door
doelpunten van Marcel Schoorl en
Chris Jongbloed, maar nog voor de rust

wist Umond op gelijke hoogte te ko-
men, 2-2.

Na de pauze werd de stemming in het
veld er niet beter op. Nadat Hong
Kong wederom een voorsprong (4-2)

had genomen, door doelpunten van
Pieter Keur en Marcel Schoori, kwam
een aanvallend Umond terug tot 4-4.

Dieptepunt in deze strijd was het weg-
zenden van de spelers Pieter Keur en
Heerink van Umond. Ondanks dit punt
verlies blijft Hong Kong leider in de
interregionale klasse.

Nihot

Een voor lijfsbehoud strijdend Nihot
verioor, zoals zo vaak deze competitie,

met miniem verschil. Beide ploegen
speelden op de aanval wat een aantrek-
kelijk geheel te zien gaf. Nihot had in

deze periode weinig geluk met schoten

van Ruud van der Putten tegen paal en

lat. Nadat Wilms Floet de leiding had
genomen zorgden Gerard Nijkamp efl

Rob Gansner dat Nihot aan de goede

kant van de score kwam. Wilms Floet

maakte vlak voor rust gelijk en gin^

direkt na de doelwisseling in het offen-

sief en bouwde verder uit naar 2-5.

De Zandvoortse formatie zag het nojg

best zitten en gooide alles op de aanval.

Via doelpunten van Rob Gansner en
Ruud v.d. Putten kwamen de badgas-

ten terug tot 4-5. De nog te spelen tijd

was echter te kort voor het forceren

van de verdiende gelijkmaker.
,

Medina Carpets

In een zeer sportieve wedstrijd leed

Medina Carpets een ruime 14-6 neder-

laag tegen Woontrio. Medina speelde

een zeer ongelukkige wedstrijd. Bij de
stand 1-1 moest Rob Buchel, na een

botsing, met een hoofdwond het veld

veriaten. Onder de indruk van dit

ongeval en mede door het wegzendeii,

voor enige strafminuten, van twee

Zandvoortse spelers, liep Woontrio uit

tot 9-1. Het enige Zandvoortse doel-

punt kwam op naam van Hanno Lans-

dorp, die een schitterende combinatie

afrondde. Hij bracht de stand toen op
1-1.

Na de rust bouwde een zeer sportief

spelend Woontrio de stand op tot 1-12.

Medina Carpets bleef ondanks de grote

achterstand goed partij geven en mét
enige fraaie doelpunten werd de stand

een beter aanzien gegeven. Louis v.d.

Mije, Fred Keur, en de schotvaardigèr

Hanno Lansdorp (3 maal), bepaalden

uiteindelijk de -stand op 14-6.

telafoon

02977-28411

• Graenteplanfen met kluit

• Groente- en Uoemiaden
• Zaaigrond

• Jiffypots

• Bestrijdings- en

bemestingsmiddelen

• Tuinbenodigdheden

Kwekerij P. van Kleeff

Van Stolbergweg IA, Zandvoort,

telefoon 17093.

Karakter bezorgt waterpolo

Zeeschuimers overwinning
ZANDVOORT - In de watcrpolo-kom-
petitiewedstrijd tegen WZ & PZ in het

zwembad van Z.O. Beemster bij Pur-

merend toonde het jeugdteam van de

Zeeschuimers veel karakter en wisten

een opgelopen achterstand van 5-0 af te

sluiten In ccn winstparty van 6-5. Een
betekenisvolle . overwinning waaruit

blijkt dat dit jeugdteam van Zandvoort

in het verwarmde water het hoofd koel

houdt en over een uitstekende konditic

beschikt. Want waterpolo is vermoeiend

en vraagt veel van het uithoudingsver-

mogen.

In de eerste spelperiode lukte het niet

allemaal zo goed. De verdediging ram-
melde en de aansluiting met de spits-

spelers liet duidelijk te wensen over.

En zelfs het goed rondspelen van de bal

mislukte keer op keer waardoor de
tegenstanders zonder veel problemen
de Zandvoortse doelman John van de
Belt konden verrassen. Bij een spelers-

wisseling vergiste Andy zich en dook
het water in, terwijl nog zeven Zee-
schuimers aan de wedstrijd deelnamen.
De scheidsrechter konstateerde 1 man
teveel en bestrafte dat met een straf-

Het waterpolo-team van De Zeeschuimers, bestaande uit: Rudi en
Fernando Heeroma, Jan-Willem Luiten, Arno Westhoven, Antoine Flori,

Robert Arens, John van de Belt, Kees en Anton van Duin en Jaco Diemeer.

worp. Tegen de knalharde en zuivere

strafworp van 4 meter afstand van de

doellijn was ook John van de Belt niet

opgewassen en kon de bal uit het net

vissen, Zo moesten de Zeeschuimers

de eerste periode afsluiten met een

verpletterende 5-0 achterstand.

In de pauze wist Je jeugdcoach, de

heer Luiten, zijn spelers duidelijk weer
te motiveren, Kees van Duin en Fer-

nando Heeroma werden als spitsspelers

ingedeeld. Robert Arens als schakel

tussen voor- en achterhoede en Jan
Willem Luiten als laatste man. En in de
2e periode wisten de Zeeschuimers de
tegenstanders goed in te pakken. Jan
Willem Luiten bleek een waardevolle

laatste man, die vele kansrijpe moge-
lijkheden van de WZ & PC'ers in de
kiem smoorde en via Anton van Duin,
Rudi Heeroma, Jaco Diemeer en Hans
de spitsspelers voedde. Ook het uithou-

dingsvermogen van de Zeeschuimers
bleek 5iu duidelijk. Robert Arens en
Fernando Heeroma konden nu met
luide aanmoedigingen van het Zee-
schuimers-publiek tot 5-5 scoren. In de
laatste spelmomenten zwom Robert
Arens zich prachtig vrij en kreeg via

goed rondspelen van Anton van Duin
en Rudi Heeroma een bal op maat en
wist met een krachtig schot de eind-

stand op 6-5 te brengen en daarmee de
volle winst binnen te halen.

De wekelijkse trainingen o.l.v. Carcl
Kras in Zwembad de Duinpan begin-

nen nu duidelijk vruchten af te werpen.
Steeds meer is dit jeugdteam, dat ook
al eens een jeugdtoernooi in Lelystad

overtuigend won, in staat de Zand-
voortse kleuren met verve te verdedi-

gen. Jammer is het, dat de oudste

spelers John van de Belt, Roy Warmer-
dam en Kees van Duin in september

het jeugdteam vanwege hun leeftijd

niet meer kunnen steunen en ingedeeld

worden in de seniorenklasse. Daarom
zijn nieuwe jeugdwaterpololeden bij de

Zeeschuimers van harte welkom.

(A (Iverleniici)

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

HONG-KONG
^ 'M 'J^ t-

Haltestr. 69 hoek Zeestr.

Zandvoort tel 02507-17897

SPECIALE AANBIEDING:

Chinese rijsttafei
(voor 2p('rbOnen)

• 1 (los wijn • groentesoep " hoe lou

yook • babi pangang speciaal •

osjehaas tjap tjoy * kip mat cashow
noten kotlteotiia.

lalt in) t TfÖjr"

AFHALEN:

Babi pangang
speciaal

(mager varkensvlees met taugé

in pikante saus)

Maandags, geopend f I U/"
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Ik vond ^wat Ik zocht op de Grote Krocht •i»«

ÜlkÉNMKTUüR-

HHjeiïfKastenhui^i

taléfoon 02S07-177S1.

Laat bloemen UW tolk zijn
en AART VEER nw groenteman , Grote Krocht 23,

Zandvoort

Nu weer tijd voor

zonnegordijnen
(kleur echt) 5 jaar

garantie. In ledere

gewenste maat

Het Kastenhuis
Grote Krocht 2S.

telefoon.02507 •17751
^*—»w— i^^^»^^»»#^i^ü^»»^iP^»—»»^i»«<^ioww^^^^^B»'<i^i^l<^»i[^N^N^N^^i^»^^i^"'**^^»'" <m' mti'm^^^m

HETENICECCHTE TROUWDEDRIJF
iiij kunnen u hiedcn:

« De bekende uitte Mcrccdcsscn
K Mercedes Old-timcr 1935 type 320
a: Trouwkoeisen bespannen mei 2 of 4

paarden

Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale
Grolc Krocht 18, Zandvoort
Telefoon 02507-12600/17588

Exclusief in Zandvoort
De merken:

LA COSTE - PRINGLE OF SCOTLAND -

LADY-ARROW-LADY-MANHATTAN-
PRÊTA PORTER - GLEN-AVON -TONI-S -

INAROCHE-ZAZA

Vrijdag koopavond.
Grote Krocht 19, Zandvoort.

Telefoon 02507 -17878.

lopen: vanmaandtg 13.00 uur 101 MMidagldOduu»

MINlOCNSTOMEN-KfISIfi

AÏKanette
CROTE KROCHT 21 ZAMDVOORT

Til 02S0T 2S74

*»"-Os,»f,meé

IViANIMEN-KANARIES TROPISCHE VISSEN
POPPEN-KANARIES en PLANTEN

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Rijwielhandel BOS
vooro.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff

,

Motirfiecane, Kyi»o en dhr

kinderrijwielen. Tevens

KlS-sleutelservice en

rijwielverhuur

Grote Krocht 27, telefoon 12954

•'•««««.i

if

»•

'smorgons gotoraeht. '•mtctdags alschoon

Alles voorhandwerken vindt u bij

'T LUIFELTJE
GROTE KROCHT 26, ZANDVOORT

Nog enkele plaatsen
v.a. 15 maart

Playa de Mallorca

,575,-

625,-

11 dagene

IBdagenl

REISBUREAU
KERKMAN

C'ntp K'üt h| 20 2,V>Ul

Hang- ëh
légkast
- 172x50x97 " *

in 4 dessins

159,-
Het Kastenhuis

Grote Krocht 25,

telefoon Ö2507-17751

Dik matras
15 crTi, 80x190 cm

13?,-
Ook in grotere maten.

Het Kastenhuis
Grote Kroht2S,

telefoon 02507-177S1

Boek en kantoorboekhandel

Sigarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

J

Uw adres voor:

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-

ARTIKELEN

ROOKWAREN

STAATSLOTEN

TOTO/LOnO

hebt u ooit
iets mooiers

voor ogen gehad?

COED-ZIEN is ons kenmerlc!

Optiek Slinger
Gedipl. opticien

Grote Krocht 20a, Zandvoort,
telefoon 02507-14395

Leverancier van alle ziekenfondsen

Vrijdag koopavond

DIERENBESCHERMING
WIST U DAT 2 van de 3 jonge poesjes zwerfdieren

worden en dat vele honden in asiels

tevergeefs op een "tefiuis" wachten en...

WIST U DAT wij daarom aan elk lid aanbieden om voor

de helft van de kosten één van zijn huis-

dieren te laten castreren of steriliseren

als u zich daarvoor vóór 1 april a.s. aan-

meldt via tel. 14561

WIST U DAT u ook de nestjes van honden en poezen,

mits binnen 24 uur na de geboorte ge-

bracht, gratis kunt laten inslapen bij

dierenarts Mevt. Dekker-Lukkassen of

het Kennemer Dierentehuis

WIST U DAT u zich via tel. 15862 kunt opgeven voor

bemiddeling in het uitwisselen van

vakantie-logeeradressen voor uw huis-

dieren

WIST U DAT wij behoefte hebben aan mensen die ons
bij ons werk willen helpen en dat u hier-

over informatie kunt verkrijgen via

telefoon 14561

VERENIGING VOOR HET WELZIJN DER
DIEREN
secr. Dr. J. P. Thysseweg 13 te Zandvoort

Aangeboden:

tropisch

aquarium
60x35x35, compleet
met verlichting, vis-

sen en pomp, ther-

mostaat, planten etc.

noo.-.
E.Schaap.
Corn. v.d. Werff-
straat 18, tel. na
19.00 uur: 15142.

TE HUUR GEVRAAGD

voor permanent in

Zandvoort:

flat, etage of zomerhuis
voor 1 persoon.

Te/. 023 -24 59 71

Werkster

gevraagd voor de vrijdag-

morgen!

Telefoon OaSOT-ISUn
na 19.00 uur.

KAMER
GEZOCHT

IN
ZANDVOORT
voor één persoon.

Brieven onder nr. Z 503
bur. V. ü. blad.

TE HUUR GEVRAAGD
voor ca. 1 jaar

GEMEUBILEERDE

FLAT of

HUIS
Telefoon tussen
13.00-16.00 uur
020-236335.
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AFSCHEID VAN EEN POLITIEMAN

ia
Een vervroegd vertrek heeft ook voordelen"

ZANDVOORT - Vr^dagmiddag 6 maart neemt Jaap Methorst (53) afscheid van

hk Korps gemeentepolitie te Zandvoort, én afscheid van hel Korps reserve

gemeentepolitie, waar hü sinds 1961 deel van uitmaakt, warvan de laatste tien jaar

als commandant.
Een afscheid dat eerder komt dan deze politieman had verwacht, (omdat artsen dat

verstandiger vinden), aan de andere kant toch ook later, omdat men enkele jaren

geleden aannam dat Jaap Methorst na een zware operatie niet m^r op z^n oude

plaats zou terugkeren.

E^ plaats die hy met moeite verlaat, maar toch?

„Het heeft ook voordelen, dat vroege vertrek. Ik kan nu dingen gaan doen, waar ik

eiadeiyk de tijd voor zal krijgen én dat is toch een kant van de zaak die b^zondcr

plezierig is", zegt hij thuis, in zU'n overvolle werkkamer.

Een geboren en getogen Hagenaar, die

nu al ruim drieëndertig jaar in Zand-
vciort woont, en zich 'daar uitstekend

th,liis voelt. Eigenlijk heeft hij zijn

gaboorteplaats vergeten, want de affi-

niteit tussen de Zandvoortsc bevolking

eri Methorst is bijzonder groot.

Dèt hij bij de politie zou gaan, stond

ni^et bij voorbaat vast, zijn vader was
brigadier bij de Haagse politie, en
terugblikkend vindt hij het toch niet zo

vreemd dat zowel zijn beide broers als

hij bij de politie zijn beland.

Jleugd

„De laatste jaren van de bezetting

waren zowel mijn vader, mijn oudere
broer en ik ondergedoken. Mijn vader

oi^dat hij zijn congé gekregen had, hij

was in 'de ogen van de bezetter niet

mjeer ,,betrouwbaar", en met een lichte

spot vervolgend „dat klopte ook wel

want de oude heer zat bij de onder-

grondse. Mijn broer en ik waren onder-

gedoken in verband met de Arbeitsein-

Si(t2. Wij hadden een prachtige vlucht-

gang onder de grond"

Het blijkt dat zijn moeder vlak voor de
bevrijding overleed, en vader Methorst

na de bevrijding werd benoemd tot

korpschef van politie te Woerden.
Omdat Jaap zijn HBS-diploma net had

gehaald, verdween hij in militaire

dienst met de bedoeling zo snel moge-
lijk naar het voorinalige Nederlands

Indië te vertrekken. „Mijn vader stak

daar echter een stokje voor. Hij vond
mij met mijn amper negentien jaar veel

te jong voor Indië en prutste mij bij de
politie-administratie in Woerden. In

het voorjaar van '48 solliciteerde ik bij

Van Fenema, oorspronkelijk wilde ik

bij de aktieve dienst, maar er was een
gaatje bij de administratie en daar ben
ik dus begonnen. In het oude Raadhuis
ohder de trap, daar' kon precies een

Schrijfmachine staan. Destijds experi-

njenteerden ze met de fontein voor het

raadhuis. Een doffe ellende, want er

was meer water in het raadhuis dan
CTvoör en regelmatig stond de hele

Mak blank" vertelt hij grinnikend. Hij

verhuisde mee, eerst naar de Oranje-
straat, en later naar het tegenwoordige

l^ureau van de politie aan de Hogewèg.

opleidingen

Êjet blijkt dat er vóop'r de jaren 1968

geen speciale opleiding was voor admi-

nistrateur bij de politie, (deze admini-

stratie is in de loop der jaren uitge-

groeid tot een speciaal vak in verband
met de automatisering, (comptabiliteit

afdrachten van boetes, wegsleeprege-
lingen etc.) Kortom, de administratie is

uitgegroeid tot een rijstebrij berg van
papier die door de politieman moet
worden ingvuld)

Jaap Methorst, -met een brede belang-

stelling voor het „recht" studeerde in

zijn vrije tijd en behaalde het M.O
staatsrecht. Hierbij komt de politiewe-

ten.schap aan de orde. Om politiemen-

sen een betere opleiding te kunnen
geven besloot hij tezamen met een
tweetal collega's .Sluimer uit Hilver-

sum en Lenseling uit Woensdrecht, tot

het semenstellen van een cursus, spe-

daal bestemd voor de opleiding van

Receptie

Afscheidreceptie van de eom
mandant van het korps reserve
politie wordt gehouden in het
gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat op vrijdagmiddag 6
maart van 16.00 - 18.00 uur.

politie-administrateur.

Deze cursus is nu erkend door hel

I.B.W. (Instituut Bestuurs Weten-
schappen uit Den Haag). Wat méér is,

deze cursus is opgenomen in het les-

rooster van ambtenaren en politiemen-

sen, want ook het C.I.V.O.B. (Cen-
traal Instituut voor Opleiding tot Be-
stuursambtenaar) heeft deze cursus er-

kend. ,,Ja, daar ben ik wel trots op, dat

mag je gerust schrijven, want nu krij-

gen politiemensen tenminste een goede
opleiding. In mijn tijd moest je zelf

Pionieren, en dat viel om de duivel niet

mee."

Reserve politie

De functie bij het korps reservepolitje

is door Jaap Methorst met zijn gewone
enthousiasme aanvaard. „Het was voor
mij een heel andere kant van het

politiewerk. Ik werd nu ook in het

sterke pak gehesen en kreeg te maken
met de aktieve dienst. Ik ben blij dat ik

dat destijds heb gedaan. Toch is er voor
mijn gevoel een verschil. Het publiek

waar je als reservist mee te maken
krijgt, is toch anders dan het publiek

van de gewone politieman. Neem bij-

voorbeeld de evenementen op het cir-

cuit, het publiek komt gerichter en
gedraagt zich meer geclisciplineerd.

Ernstige zaken heb ik gelukkig niet

meegemaakt.
Methorst was commandant van de re-

servepolitie, toen de inmiddels beruch-
te klap van coureur Chapman viel.

„Dat heeft in de internationale pers
wel beroering gewekt. Iedereen moet
zich nu eenmaal aan de regels houdeii,

maar Chapman dacht dat hij onder of
boven de wet viel. Toen hij door één
van mijn mensen in zijn kuif werd
gepakt, dacht hij een klap te kunnen
uitdelen. Wij wilden er geen prestige-

kwestie van maken, maar een klap is

een klap, en als je handelt uit veilig-

heidsoogpunt, is het waanzin dat je

daarvoor een klap zult ontvangen. Op
dat punt moet je reëel zijn. De politie

wordt getraind op zelfbeheersing, en
als je nagaat hoe men tegenwoordig op
poljtie-optreden kan reageren, dan valt

het nog alles mee. Een paar jaar

geleden was het publiek meer aan-
spreekbaar, tegenwoordig is het gedrag
van het publiek veel aggressiever en het

valt zeker voor de politieman niet mee
om beheerst op te treden. Ik vind het

gedrag van de politieman in het alge-

meen erg meevallen. Er zijn ook voor-
beelden te noemen dat een politieman
fout is, en deze wordt dan bestraft,

maar over het algemeen ben ik wel
trots op de zelfbeheersing die veel

politiemensen in aktieve dienst tonen",

aldus Methorst.

Veranderingen

De maatschappij verandert, maar ook
de politieman. „Voor mijn gevoel

wordt een politieman tegenwoordig te

jong voor de leeuwen gegooid. Ik vind
het noodzakelijk dat de politie-oplei-

ding Wordt herzien. Vroeger was de
aanlooptijd voor een agent veel groter,

nu moet hij vaak te jong alleen op pad.
De opleiding zou nog meer op de
praktijk gericht moeten zijn."

Methorst is het zeker niet eens met de
stelling dat de politie van de burger is

afgegroeid.

„Dat is overdreven", aldus Methorst.
„Ik ben het eens de vroegere hoofd-
commissaris van de Amsterdamse poli-

tie die zegt dat het niet zo nodig is dat
de politieman bij de burger op schoot
moet zitten. Ik ben mèt hem van
mening dat het wederzijdse begrip voor
elkaar ontbreekt. Daarom wordt ge-
zegd dat de afstand te groot is, maar
dat wil ik ontVennen."

In het leven van Jaap Methorst heeft de
sport altijd een grote plaats ingeno-
men. Dat hij bij de Olympische Spelen
van 1972 was aangewezen als begelei-
der van de judoka's heeft hij als bijzon-
der ervaren. „Ik was chef d'Equipe van
de kleinste afdeling. Wij waren met ons
vieren Ruska, Bosman, Gieteling en ik.

Wij hebben met de kleinste groep de
meeste medailles behaald, twee gouden
medailles voor Ruska, één in de zwaar-
gewicht klasse en één voor alle catego-
riën. Wat nog meer indruk heeft ge- •

maakt, ik mag wel zeggen een onuitwis-
bare, is het beeld van de Israëlische

sportlieden in de helikopter. Wij zaten
er op nog geen honderd meter vanaf. Ik
heb het toeij aan de sportlieden overge-
laten of zfe wilden vertrekken of door-
gaan. Ruska wilde doorgaan. Hadden
ze besloten naar aanleiding van de
gebeurtenissen te stoppen, dan had ik

daar persoonlijk geen problemen mee

Voor Jaap Met-
horst geen bu-
reau meer op het

politiebureau, het

bureau in zijn

werkkamer zal

ongetwijfeld
meer zijn terrein

worden.

gehad." Zijn functies in het Zandvoort-
sc sportleven zal hij vooriopig blijven

bekleden. ,,Ik heb daar nog eens over
nagedacht, maar er zijn nog zoveel

dingen die belangrijk zijn die ik nu kan
gaan doen op vrijwillige basis. Ik kan
nu zelf een rem bepalen. Ik ben ook
nog in de opleiding bezig en geef les

aan de opleidingschool en kadercursus-

sen voor brigadier in Haarlem".

Naast de sport speelt ook de politiek,

en speciaal de plaatselijke, een voorna-
me rol, in het leven van deze oud-
politieman. „Ik ben nu acht jaar lid van
de WD. Het zou natuuriijk wel aanbe-
veling verdienen als je de theorie van
de politiek in praktijk kunt brengen als

raadslid. Aan de andere kant is het
raadslidmaatschap geen hobby. Als
raadslid van een kleine gemeente vergt
het toch zeker zo'n vijftig uur per
maand als je het goed vril doen. Ik
vraag mij af, of je dat moet gaan doen,
want voor andere dingen, die ik toch
ook zo graag nog wil, blijft automatisch
weinig tijd over. Mits men daar behoef-
te aan heeft, dan wil ik dit wel overwe-
gen voor 1982. Ik heb nu een aantal
jaren gekregen om te doen wat ik

belangrijk vind; het raadlidmaatschap
blijft dus een open vraag."

Na 6 maart is één ding zeker. Al heeft

Jaap Methorst z^n pet dan aan de
wilgen moeten hangen, in de Zand-
voortse gemeenschap zal men hem nog
vele malen tegenkomen, omdat hy met
zyn gewone enthousiasme niet te stuiten

zal zOn, wanneer Iels z^q interesse heeft

gewekt, of dit nu op maatschappelijk,
sportief of politiek vlak is, tegenkomen
zal men hem, dat is zeker.

frogramma Koninginnedag

nu al bekend
ZANDVOORT - Het Comité
Viering Nationale Feestdagen in

^andvoort heeft op een recent

gehouden vergadering het pro-

gramma voor Koninginnedag

^30 april) in grote lijnen kunnen
vaststellen.

jDat programma begint al 's morgens
ijm 9.00 uur met een concert van de
Zandvoortse Muziekkapel bij de water-

toren.

Hel gezelschap zal later op de ochtend
nogmaals optreden en wel op het Raad-

huisplein waar dan al de officiële ope-

ning van de Koninginnedagfestiviteiten

heeft plaatsgehad.

Die waren dan begonnen met het

hijsen van vlaggen door padvinders en

het spelen van het Wilhelmus door het

Muziekkorps Fortissimo uit Den Haag.
Vervolgens zal dat korps naar de be-

jaardenhuizen in Zandvoort marche-

ren.

In de ochtend is onder meer een
rommelmarkt en kinderspelen op het

Kerkplein en de Grote Krocht, vanaf

10.00 uur. Het bejaardencentrum Het
Huis in de Duinen zal ook dit keer

openstaan voor kleuters en bejaarden
en daarbij zal het poppentheater Mer-
lijn uil Haarlem een drietal voorstellin-

gen geven. In de namiddag is een show
van antieke fietsen met berijders in

ouderwetse kleding. Er is ringsteken op
de Grote Krocht en een zeepkistenra-

ce. Natuurlijk ontbreekt de estafette

niet.

Voor deze evenementen kan men zich

nu al opgeven bij de heer J.H. Oohk,
Grote Krocht 20, telefoon 13203 of
12560. Na de estafette wordt nog een
taptoe gehouden.
Voor de 'grote' jeugd zal in een feest-

tent, die komt te staan op het terrein

van het voormalige 'Stenc der Zee' een
disco en lichtshow worden gehouden.
Het Koninginnedagprogramma ver-

meldt voorts nog een voetbaltoernooi,

en wat de rommelmarkt betreft kan
men zich opgeven bij mevrouw Beuks-
Keesing. Van Galenstraal 9, tel. 14951
tussen 17.00 en 19.00 uur.

Leden commissie ruimtelijke

ordening vergaderen 10 maart
ZANDVOORT - De raadscommissie
voor algemene zaken en ruimtelijke
ordening, houdt op dindsdag 10 maart
in het gemeentehuis van Zandvoort een
openbare vergadering, aanvang 20.00
uur.

Voor deze vergadering vermeldt de
agenda onder meer. de aanschaf van 42
nieuwe alarmontvangers voor de
brandweer, ter vervanging van de oude
ontvangers die ouderdomsverschijnse-
len vertonen en die ook niet geschikt
zijn voor het systeem van de nieuwe
alarmcentrale van de Regionale Brand-
weer Kennemerland,
Burgemeester en wethouders van
Zandvoort willen voor deze aanschaf
een krediet van ƒ71.000,— beschik-
baar stellen.

Een ander punt op de agenda is het
toewijzen van de kermis op hel terrein
aan de kop van de Van Lennepweg.
Verder zal gepraat worden over bouw-
projecten zoals het gereedmaken van
bestemmingsplannen voor de terreinen
Julianaschool en Klimopschool, een
woningproject aan de Swaluëstraut en
eventuele bebouwing van de parkeer-
terreinen bij de watertoren en op het
Ir. Friedhoffplein.

Voorts wordt over de naamgeving ge-
sproken van de watertoren waar\'oor

'ZANDVOORT • Een ongebruikelijk beeld, een hond die zestien jongen groot brengt. Moeder en pleegmoeder
tegelijk is de Zandvoortse herdershond Lara. Nog maar nauwelijks zijn haar eigen negen jongen groot genoeg om
het zonder de moedermelk te kunnen stellen, of Lara heeft de zorg op zich genomen voor zeven Afghanen. De

:moeder van de Afghaanse pups stierf kort na de geboorte. Dierenarts A.C. Dekker informeerde vrijdag bij de
^eigenaar van Lara, J.M. Fransen, of deze zijn herder voor het zogen van de moederloos geworden Afhganen wilde
afstaan. De heer Fransen stemde toe, zodat Lara, de enige hond in de omgeving die daarvoor ii> aanmerking
'kwam, de pups kon zogen. De Afghanen, die na hun geboorte nog niets hadden gedronken, accepteerden hun
.pleegmoeder onmiddellijk. Het is vrij uniek dat een hond kort na 3iet zogen van haar eigen jongen een ander nest
;4anvaardt. Lara heeft zich echter zonder morren bij haar zware taak neergelegd, zoals op de foto van Europress
Nieuw Vennep zichtbaar is.

de Zandvoortse schaakclub een ver-

zoek indiende om aan deze toren de
naam van Prof. dr. Max Euwe te

verbinden en over het circuit dat op
verzoek van de heer Van Erp op de
agenda is geplaatst.

Gevonden pnverpen
ZANDVOORT - Bij de politie van
Zandvoort werden in de maand februa-
ri de navolgende gevonden voorwerpen
gebracht: Blauw ski-jack; gele tas met
een kledingstuk; gouden armband;
zwart damestasje met toiletartikelen;

roodkleurig oplaad-apparaat voor
gehoorapparaat; drie damesfietsen; 1

jongensfiets. Inlichtingen over de ge-
vonden voorwerpen kan men verkrij-

gen bij het politiebureau Hogeweg 37,
tel. 13043. ledere tweede en vierde

woensdag van de maand zijn er bij de
politie kijkdagen voor gevonden fiet-

sen, tussen 14.00 en 15.00 uur.
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Dorpsstraat 8, Aalsmeer, ..
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Verkoop mitoonsteUin

TRESLONGHAL

toegangsprijs f 5. -

CJP en 65+ paspoort f 2.50
kinderen onder geleide gratis

zaterdag zondag

maart
14-22 uur

8
maart

i 1-18 uur
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Moeten wc tegen die tijd niet netjes

voor de dag komen? Ik sprak men-
sen die mij zeiden: ,,Laten ze die

boel toch tegen de grond gooien en
maak er een leuk aangelegd plant-

soen van. Alles is beter dan deze
puinhoop". Maar laten we aan de
andere kant niet vergeten dat er aan
dit alles veel meer vastzit, waarvoor
oplossingen moeten worden gevon-
den. Dat daaraan gewerkt wordt
achter de schermen, daaraan twijfel

ik niet, maar kan er niet een beetje

spoed mee worden betracht in ver-

band met de urgentie van hel geval?

Ik heb er nog weer eens even de
aandacht op willen vestigen want
het is een zaak, die door de burgerij

hoog wordt opgenomen. Dat ons
gemeentebestuur daarvan overtuigd

is, is voor mij een uitgemaakte
zaak. Maar waar de schoen eigen-

lijk wringt, is voor velen met mij

een raadsel. Ik ben nu werkelijk

benieuwd, wat hier op korte termijn

gebeuren gaat.

Veelzeggend afscheid

Vrijdag a.s. 6 maart is het dan

zover. Dan zal na rijp beraad en

gedegen overleg met de doktoren

de heer M.J. Methorst terugtreden

als commandant van het Gemeente-
lijk Reserve Politiekorps in onze

gemeente. Tevens zal hij dan zijn

werkzaamheden als chef van de

afdeling administratie van de ge-

meentepolitie te Zandvoort beëin-

digen. Des middags om haifdrie zal

in het Raadhuis officieel afscheid

van hem worden genomen, waarna
in het Gemeenschapshuis een re-

ceptie plaats vindt die om 4 uur

begint.

Ik wil, als zijn persoonlijki.' vriciul,

aan dit veelzeggend feit niei .stilzwij-

gend voorbijgaan. Wani Jaap .Met-

horsl heeft in hel ZaniivoorbL' levoii

zijn sporen wiïl verdicnJ. Jaren lang

(bijna van de oprichting al; was hij

verbonden aan onze Rescrvcpolilii.-.

welk instituut onder zijn hczielerKk'

leiding lot grote bloei kwam. Hij

was er met hart en zie! mee verbon-

den en niets was hcnj daarvoor ic

vcel. Ik denk aan do groti; iiachloc-

feningen die hij ontwierp en waar-
van ik er verscheidene meemaakti',
aan ^ijn oroarii-satic en voorberei-

ding van de jaarlijkse Airborne
mars in Wageningen, waar zulke

grote successen werden behaald,

aan zijn inzet op sportgebied, (vele

jaren voorzitter van de Nederlandse
Judobond) en vult u het lijstje,

verder zelf maar in want hij was eeu

Een nare toestand

Van verschillende kanten is mij

gevraagd wat er nu eigenlijk gebeu-

ren gaat mei de panden op hei

Stationsplein, (theater Moriopole

en omgeving) panden, die voorbe-

stemd zijn om te worden gesloopt.

ik moet u eerlijk zeggen, dat ik er

niets meer van begrijp. De wildste

geruchten hebben er reeds de ronde
over gedaan, maar er gebeurt niets.

Ja toch: Publieke werken heefi ois-

langs Monopole keurig netjes dicht-

getimmerd mei rijwe vurenhouten
planken en een paar kwasten wille

verf op de voorgevel gesmeerd;

daarbij is het gebleven. Ik moest

onwilligkeurig denken aan het oude
Bijbelwoord o\'er het witgepleis terd

graf, van binnen vot verrotting.

Maar intussen zitten we maar met

deze nare toestand. In elke gemeen-
te in ons land weet men niet, wat

men doen moet om de entree tot de

gemeente zo leuk en aantrekkelijk

mogelijk te maken, maar in Zand-
voort ziet men de noodzaak daaraan

blijkbaar nog steeds niet in. Kan de

gemeente hierover nu eens niet

opening van zaken geven? Speciaal

de komende junimaand zal ons Sta-

tionsplein extra in de belangstelling

komen te staan wegens het hon-

derdjarig bestaan van de spoorweg,
een feit waaraan Zandvoort in be-

langrijke mate zijn opkomst als

badplaats te danken heeft gehad.

man, die zich volledig inzette voor
alles wat hij ondernam in het belang
van Zandvoort. Hij heeft in de
achter hem liggende Jaren verschei-

dene malen de kans gehad, elders in

ons land een lunctie te krijgen. Hij

heeft dat nooit gewild, omdat hij

mer hari en /iel aan Zandvoon
gebonden was. Hen fijn en prettig

mens treedt nu terug en allen die

hem kennen weten wal dii bovenal
voor hem, maar ook voor ons aden
betekent. Hij heeft het er erg zwaar
mee. Hoezeer ïijn belangrijke werk
alom is en word! gewaardeerd. 7al

ongel «ij t'eld a.s. vrijdag wel blij-

ken. Jaap, beste kerel, het ga je wel

in de komende jaren!

Blijvende samenwerking.

Z^)als velen uwer bekend zal zijn

heeft de heer N. Paap in januari ji.

zijn functie als bestuurslid van het

Oranjecomité neergelegd. Velen

heeft dit verbaasd en door velen is

het ook betreurd, want de heer

Paap was een harde werker. Geluk-
kig is de samenwerking niet verbro-

ken. Tot goed begrip vertelt de heer

Paap mij hierover het volgende:

.,Ik kan mij met de werkwijze van

dit comité niet meer vinden. Onge-
twijfeld ligt in deze zaak de oorzaak
bij mijzelf. Omdat er thans in Zand-
voort de wildste geruchten gaan wil

ik u het volgende vertellen: ik zat in

het comité uit naam van de auto-

sportvereniging Sandevoerde en ik

was in deze de tussenschakel tussen

beide instellingen, een taak, die ik

met volle overgave heb bekleed.

Dat ik mij nu heb teruggetrokken

wil niet zeggen dat de autosportver-

eniging Sandevoerde de samenwer-
king met het Oranjecomif heeft

verbroken. Integendeel!

In de bestuursvergadering van de
ASV Sandevoerde wordt in de

maand maart besproken wie mij zal

vervangen in het comité. Wanneer
er een kandidaat komt, dan zal deze

aan het bestuur van hel Oranjeco-

mité worden voorgesteld. Als plaat-

selijke autosportvereniging stellen

wij de samenwerking met iedere

instantie in Zandvoort zeer op prijs.

Wij organiseren in samenwerking
met het Oranjecomité de volgende
evenementen; 30 april zeepkistenra-

ce voor de jeugd om 10.00 uur;

fietsenrally voor de jeugd om 13.30

uur; autorally des avonds om 20.00

uur. En tenslotte op 2 mei touw-

trekken voor verenigingen, bedrij-

ven en politieke partijen des avonds

om 18.00 uur."

Tot zover wat de heer Paap mij

mededeelde.

Sanverse prai-stamp.

As jeloi van de weck soms niet in de

gelegenheid bint om veul te doen
an't eie. (misschien heb je nog wel

een carnavalskater) dan heb ik hier

nog een leuk en lekker receppie

waer niet veul an te doen valt. Het
is iets veur loie waive en alJienig

staende manspersone. As je thois

komt, begin je de ove an te macheie

( dat's Duits!) Je maekt aerepeles-

lamp met zoul en geraspte muskaet-

noot. Waeter tegelaik opzette tot "t

kookt. Dan neem je prai. een kilo

as je met ze viere bint en anders

maer wal je denkt nodig te hebbe.

De prai in dikke ringe snaie en met
"n bielje zout blansere. as je niet

weet, wat da is, zoek je'1 maer op en

dan in '1 gaetemeliel oii laeie droi-

pe. Dan maek je 'n saus van .Ml

gramme butter en .30 gramme
biocni. een halve ajoin. een theele-

peltje kurry uit Vóór Indit} en 'n

seheul houiikm of melluk. zo onge-

veer een halve liter. Op sinjek

hreiige mil zout en nog meet kurry-

./.iKii. Dan meppe jeloi die prairiiitic

derdeur. Hen vuurvaste skae! op-

spoiie mil puree (aercnelstanip) de

prai init de sauszooi dcriii. paneer-

mcel en geraspte kaes derovcr en in

de witheet gestookte oven laete

graetineren. dat hetekenl: een kor-

sie derop laele komme, As je "t

dcioil hacU. mot jc upjXisse dat

jeloi je klavier niet an ielle brand!.

Je kwaki d'i dok rog maer 'ii

brokkie rookworsl teugenan. w;mt

an krentckakkers heb ik de beroei-

le, Neeni dan eeii gdeje pot sloul

derbai om de zaek wei; ie spoele en

as je "i op heb. dan heb je veur twie

ducgc egeie. Me (.nidste hroer was

d'r gek op, en nou bin ik de oudste.

En o jae: dii kiissie heet gewoim
,, Zetiver.se praislamp!" Eei ze mil

happie\.

K.Si.
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Keesman
Jan Steenstraat 1.

Voor glas, behang,

Histor-verf

klompen, schoon-
maakartikelen

etc. etc.

Telefoon 12425.

TE KOOP AANGEBODEN:

BROODJESZAAK
in centrum wan Zandvoort.

Met veel ruimte.

geschikt voor vele

mogelijkheden.

Inlichtingen:

tel. 02507 - 1 77 51

of 020 -84 42 77.

HULP m DE

HUISHOUDING
GEVRAAGD
voor de vrijdag

van 9.00-15.00 uur.

Gerriakkeli)k te bereiken

met openbaar vervoer

(8en(ve(d)

Tel. na 18.00 uur :

023-24 24 24.

AANNEMINGSBEDRIJF

J. DEUTEKOM
Paradijsweg 11a - Zandvoort

Tel. 02507 - 1 41 63 - 1 23 61 - 1 63 04

international

fy^r KEUKEN

Nieuwbouw

Dakkapellen

Open haarden

Keukens

Badkamers

enz., enz., enz.

Vraag gratis offerte.

Wie weet «vaar mijn f

driewieler
is?

Graag terug te bezorgen

bil

Harry Faase
(3 jaar)

Kruisstraat 12a,

telefoon 18108

08 m^^^^^0^t^^^*i0'H0^^^^

(la reine
ZANDVOORT

Een uitstekend restaurant voor uw lunch of diner.

Stel uw menu samen uit ome è la carte schotels
naar uw eigen smaak en budget, of kies ons vier-

gangenmenu.
WARMEPEPERHAM
met mierikswortelsaus.

KABELJAUWWANGETJES
in boter gebakken met champignons en

tuiiikruiden.

GEPOCHEERDEKIPPEBORST
met kerriesaus en ananas.

CITROEN BAVAROIS

(32.S0

\
's ZONDAGS PIANO-ENTERTAINMENT

'sWOENSDAGS GESLOTEN

Res«rv. 02S07-122S3, Kerkstraat 15.

I iN^«

W/e niet tevreden is met wat bij heelt,
lou ook niet tevreden iijn met ivat htjzou willen hebben. .

.

B. Auerbach 11812- 1882)

. . . behalve don meteen uurwerk van

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

want het bezit daarvan maakt slechts tevreden mensen.
Op dit gebeid blijft niets meer te wensen over.

Horloges, klokken en wekkers in een grote keuze!

Komt u eens kijken in onze showroom, 't/s een belevenis'

Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

Ton behoeve van nel veilproces wordt gebruik gemaakt vap momenleel pim. 25 000 stapel-

wagens. Voor hel beheer en de bewaking hiervan bestaat sinds enige tijd de afdeling stapel-

wagenkonlrole
Ter versterking van het beslaande leam vragen wi| op korte lermijn enkele

STAFELWAGEN-KDNTROLEURS

AALSMEER
Db VBA is wn belongnjlie

scfiakel in het alretgebeuren

van sieneeltproduklen

In h«t 26 ho grote hollen

komplex verwisselt een

beiangri|k aandeel von de

Nederlandse sni|b)oefren

,

komerplonlen- en fuinplonlen-

produktie von eigenoar

De VBA IS een modern bedf i|l

dal goedeofbeidsvoorwaarden

kent De onuet en het oontol

personeelsleden bewegen zich

in opgaande

De werkzaamt\eden van de stapel-

wagonkontroleurs bestaan o a. uil het ver-

wisselen van huundentilicatieplaten, de be-

scherming van- en de konirole op het slapel-

wagenbestand en het uitoefenen van een al-

gemeen toezicht op de naleving van de huur-

reglementen. Deze werkzaamheden worden
in wisseldiensien uitgevoerd, waarbii vol-

gens rooster lx per pim. 7 weken in nacht-

dienst wordt gewerkt

Bij de seleWie ziin de persoonli)ke

eigenschappen waarover mon beschikt het

belangnikste. In dit verband noemen wij

met name de male van zelfstandigheid, over-

wicht en kontaktuele vaardigheden. Oplei-

ding en ervaring zijn minder belangrijk. Qua
lee(li)d denken wi) aan personen tot ca
40 jaar.

De salariëring (w.o een wisseldienst-

toeslag) en de overige secundaire arbeids-

voorwaarden zi|n in overeenstemming met
de funktie Mocht U nadere toelichtingen

wensen o( wilt U solliciteren dan kan dit bij

de VBA, afdeling Personeel en Organisatie
(t.a.v. drs. P. Hulsbos), Postbus 1000.

t430 BA AALSMEER, lel. nr. 02977-34567

Buiten versierd me!
carnaval,

nu binnen versieren

metfeestbloemen van

BL0EMENHLI5>

J. BLUYS
Haile.slraa( 65 - Zandvouri

Tel. 02507 - 1 20 60

P.S. De specialist in

al uw l)loemwerken.

ind.:

Te koop in Zandvoort
Burg. van Alphenstraat 25

Halfvrijstaand

WOONHUIS
met zomerhuis.

Zeer goede staat van onderhoud.
Woonhuis voorzien van cv. gas.

gr. woonkam., gr. keuken, 4 slaapkam.

nwe badkamer.
Zomerhuis: 2 kamers, toilet.

Vraagprijs: f 225.000,-.

Inlictitingen:

Cense makelaars o.g.
Telefoon 02507-12614.

LIBERTY
MODE

heeft woord gehouden.
Vanaf heden kunt u bij ons ook

terecht voor grote maten.
Elegante jurkjes, pakjes en
combinaties tegen de scherpe

Liberty prijzen.

Ook onze bestaande collectie is

weer flink aangevuld.

Liberty Mode
Louis Davidssiraat 15, t.o. VVV,

telefoon 02507-16920

Timmer-, Metsel-, Voegbedrijf

Chr. Koper
voor u renovatie, o|ien keuken,

o|ien haani, koz|nen, ramen, deuren en

veriioinMingen.

De Wittstraat 5, 2042AM Zandvoort,
telefoon 02507 - 16987

KOOPRUIL
Gevr.: ruime 4-kamerflat met garage, in Zand-
voort.

Aangeb.: in Ruurio (Gld.)

HERENHUIS
bouwjaar 1972, 2 onder 1 kap. Ind.: L-vorm,
woonkamer, 37 m^*, ruime hal en keuken, be-
tegelde patio, voor- en achtertuin, gr. garage,
Ie verd.: 3 sl.k., badk. -t- 2e toilet, vaste trap

naar2everd., gr. hobbyk. + vliering.

ln<.:tel.0573S-1SS8.

S 1 Sociëteit 1 i A
Idiivstcrgha&tl

«rVTTr». HTPT STIIK TF. KULlGEUl 1MOTTO: KIET STUK TE KRIJGEN
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ONDERWUSAKTIVITEITEN IN ZANDVOORT

Als je zelf mag kiezen is het leuker
ZANDVOORT • Aan het begin van het schooUaar 1980/81, hcefl men op de Jaap
Kiewiet Mavo aan de Sofiaweg in Zandvoort de lessen Nedcriands voor de
brugklassers, in dit geval klas la en Ib in een andere vorm gegoten. Een
thematische aanpak van het taalonderw(js, die zowel de leerlingen, als het team
van leraren (leraar Nederlands met drie vierdejaarsstudenten van de lerarenoplei*

ding) byzonder goed is Itevailen. Tenminste, nu, 20'n klein half jaar na het

affluiten van het eerste project z'un de kinderen er nog enthousiast over,

enthousiaster dan men aanvankeiyk zou vermoeden.

Green Peace

In één van de eerste lessen werd met de

leerlingen besproken, welk onderweip
door hen zou worden behandeld. ,,Wij

mochten gewoon uit vijf onderwerpen
kiezen, en omdat wij toen veel hoorden
over de aktie Green Peace, kozen alle

kinderen daarvoor" zegt Jenneke.

,,Ja" valt Roger in, dat was veel leuker,

want voor Green Peace wilde iedereen

werken maar wat we helemaal niet leuk

vinden is dat wij nooit iets gehoord
hebben op onze brieven. Dat hadden
ze toch best kunnen doen".
De brief waarover Roger spreek

blijkt er één te zijn aan de Spaanse
Ambassadeur in Nederland. Achten-
dertig leerlingen schreven spontaan een

brief aan deze vertegenwoordiger naar

aanleiding van het vasthouden van de
Rainbow Warrior in het Spaanse ha-

venplaatsje El Ferror toen de aktie-

groep Green Peace protesteerde tegen

de walvisvangst ter plaatse. ,,Deze

brief was zeker niet in het lesprogram-

ma opgenomen, maar was een sponta-

ne aktie van de leerlingen na het

bezoek van één der aktievoerdcrs, Pic-

ter Lagendijk aan de school". Vertelt

de leraar Nederlands Anko Achterhof.

/
Volgorde

Uiteraard was het schrijven van deze
brief en het bezoek van Pieter Lagen-
dijk niet van te voren gepland. Het
werd een onderdeel van het studiepro-

ject, dat groeide onder de handen van
staf en leerlingen.

Begonnen werd met een kringgesprek

met de hele klas waarbij het onderwerp
vanzelf boven kwam drijven. In dit

geval Green Peace. Daarna werden
opdrachten verstrekt.

In het begin werd besloten dat er een
speciale schoolkrant gemaakt zou wor-
den over dit onderwerp. Een krant

waarin tal van gegevens in verschillen-

de vormen moesten worden verwerkt.

Zo was er de opdracht een verslag te

maken van het bezoek van de Green
Peace medewerker aan de school waar-
bij eisen werden gesteld aan welke
normen een goed verslag dient te vol-

doen.
De taak een „fantasieverhaal" te

schrijven, met andere woorden een
goed opstel:

Er moest een strip gemaakt worden
over één of meer aktiviteiten van
Green Peace, waarbij wel degelijk een
aantal bladzijden van het Nederlandse
schoolboek Taal Vandaag moesten
worden bestudeerd, wilden de kinde-

ren een goed stuk werk afleveren.

Er werd duidelijk uitgelegd wat een
enquête is, voordat een aantal kinderen
op pad toog om de mening te peilen

van de andere leerlingen van de school;

Bovendien was er nog een opdracht,

namelijk ,,het interview" want wat is

een goede krant zonder interview, niet-

waar? Ook hier werd de leerlingen een
aantal maatstaven gegeven waaraan
een goed interview moet voldoen.

Enthousiasme

Zowel bij leerlingen, als leraren be-

stond veel enthousiasme voor deze

werkwijze. Nu, enkele maanden later

vertellen de leerlingen nog met geest-

drift wie en wat ze hebben gedaan.

„Was het doel van deze lessen aan de
ene kant het oefenen van speciale

taalvaardigheden, onder andere brief

opstellen, interview afnemen en voor-

bereiden, enquête houden, vragen stel-

len etc. Aan de andere kant het op
gang brengen van een bewustwordings-

proces met betrekking tot de aktivitei-

ten van Green Peace en het uitbreiden

van het referentiekader van de
brugklasleerlingen. Bij een dergelijke

thematische aanpak van het taalonder-

wijs. In ons geval kwam Pieter Lagen-
dijk een week later dan was afgespro-

ken (Hij moest naar Spanje omdat het

schip de „Rainbow Warrior" in Spanje
werd vastgehouden) toen hij dus op
school verscheen om het één en ander
over het werk van de groep te vertel-

len, was dat tevens een tip voot de
leerlingen. De protestbrief aan de
Spaanse Ambassadeur van achtender-

tig leeriingen was dan ook en spontane
aktie. Jammer dat wij immer enige

reaktie hebben ontvangen. Ik heb nog
wel gebeld, maar wij hebben niets

gehoord" aldus Anko Achterhof.

Leerlingen

Een aantal leerlingen uit tle brugklas-

sen IA en IB heeft duidelijk veel

plezier beleefd aan deze vorm van
onderwijs." „Wij zijn er lang mee
bezig geweest. Wij konden ook steeds

kiezen, wat wij wilden doen. Er werd
op het bord geschreven wat er gedaan
moest worden, bijvoorbeeld wie zou er

schrijven over de bedreiging van de
zeehonden, de walvissenjacht en de
afval dumping in zeeën en oceanen.

Nou dan bespraken wij dat en zeiden jij

doet dit, of iemand zei dat wil ik wel
graag doen, en wij deden alles met zijn

tweeën, dus twee schreven een verhaal,

twee schreven een verslag, nou ja wij

waren allemaal bezig en je had de tijd

om nog wat te veranderen, als je iets

niet goed genoeg vond een dag later"

vertelt Gerard. De overige leeriingen

vallen hem bij met de mededeling dat

de taallessen nu lang zo leuk niet meer
zijn. „Toen eerst, mochten wij kiezen,

en nu niet meer. Wij hebben het nu
over indianen en zigeuners, iTou dat is

lang zo leuk niet. Wij hebben er ook
lang zoveel tijd niet meer voor en wij

krijgen bijna geen opdrachten. De
eerste keer mochten wij echt zelf kie-

zen, en dat was veel leuker" aldus

Wilma die wordt bijgevallen door de
anderen.

Discussies

Ook de gesprekken die klassikaal wer-
den gevoerd over ieder onderwerp
voordat besloten werd dat het in de
schoolkrant werd gepubliceerd is bij-

Bnigklassers van de Jaap Kiewiet Mavo met hun leraar Nederlands Anko Achterhof

len, toen zij lazen over de „olievogels''

speciaal een strandwandeling gemaakt
om te zien of ze nog konden helpen.

Het geleerde, namelijk de vervuiling

tegen te gaan door zelf iets te doen,
nou ja, dat wordt ook wel eens verge-

ten. Waar het de leeriingen duidelijk

om gaat, is dat ze niet iets voor niets

willen doen. „Wij moesten nu kran-

tenknipsels verzamelen over de india-

nen en zo, nou er wordt niets meege-
daan dus waarom moeten wij dat doen,

dat vind ik niks" is en vrij algemene
klacht.

Liever kiezen

Bij het eerste studieproject hadden de
leerlingen duidelijk het gevoel dat ze

veel meer betrokken waren bij het

onderwerp. Ze konden hun eigen

ideeën en gedachten kwijt.

De leerlingen waren na Green Peace,

eigenlijk wel graag op dezelfde wijze

doorgegaan, maar vinden dat ze nu te

weinig inspraak krijgen. „Wij mochten

boeiend onderwerp uit de lucht kunt

plukken, maar „wij hadden toch wel

wat anders geweten ,,en" je kunt het

ook anders doen" zijn toch zeer reëele

klachten van het groepje leerlingen uit

klas 1-A en 1-B van de Jaap Kiewiet

Mavo.
Brugklassers die zou enthousiast ge-

werkt hebben aan „hun" Green Peace

project en de resultaten zagen in een

eigen schoolkrant, waar ze duidelijk

trots op zijn en nu met spanning

afwachten, of er in de toekomst weer
een studieproject wordt gekozen waar-

bij ze , .inspraak" hebben, met andere

woorden „Misschien mogen wij weer
een keer een onderwerp kiezen waar-

aan wij dan weer allemaal kunnen
meewerken" aldus Roger.

M-A.

Lieve Wim,
Denk je er om dat alle Japanse
videorecorders en t.v.'s duur-
der worden omdat de Yen
duurder wordt.
Dus ik zal maar snel bij Radio
PEETERS 'n videorecorder
gaan uitzoeken. '

Dat was je toch al van plan.

Veel liefs,

Jacqueline

P.S. Kom je gauw langs.

Bezettingsaktie voormüiif

gebouw Sociale émmt

Een dag aft het leven ven een harpoen

Wahfisjacht verhinderd
Het opstel van Jenneke en Wies over de walvisvangst

zoals het in de schoolkrant verscheen:

Allereerst wil ikme even voorstellen, ik ben een Itarpoen op een Japans scliip, af
en toe heb ik een verschrikkelijke hekel mn mezelf, omdat ik elke keer weer de
genade slag aan een walvis moet geven.

Zojuist heb ik van mijn buurman gehoord dat er heel weinig walvissen zijn, dus
besloten we een soort staking te houden.
We zouden ons allemaal vastklemmen zodat ze ons niet af konden vuren.

Zo gezegd zo gedaan.

Op net moment dat er een Walvis in zicht was, moest ik dus afgaan, ik had me
goed vastgeklemd in het harpoen kanon.

De mannen wilden schieten maar het lukte hen niet.

Van alle kanten hoorde ik vloeken en schreeuwen. Ze waren goed kwaad aan
boord.

Sommige mannen trokken uit alle macht aan mijn omhulsel, maar helaas ze

vielen allemaal in de plomp (tot mijn schik).

Dat kostte tijd voordat ze weer aan boord waren.

Alle harpoenen waren blij over de geslaagde actie. Wij hadden een paar
Walvissen van de dood gered.

Jenneke t Wies

zonder goed overgekomen. Zij hebben
zich erg betrokken gevoeld bij het

onderwerp dat door hen werd gekozen.

Van de plannen die destijds zou en-

thousiast door de leerlingen werden
gemaakt. („Wij zouden handtekenin-

gen gaan inzamelen in het dorp voor
Green Peace; nou dat zijn wij dan goed
vergeten") zegt Gerard, is niet zoveel

terechtgekomen. Wèl hebben er enke-

er- na niet meer kiezen wat wij wilden

doen. Green Peace was leuker omdat
wij er allemaal aan hebben meege-
werkt, en dat je kon zien wat wij

gedaan hadden in de schoolkrant, nu
maken wij ook wel een werkstuk, maar
het is toch anders" formuleert Jack

voorzichtig.

Begrip willen ze wel opbrengen voor
het feit dat je niet iedere keer een

VELSEN - Erik Herfst en Jasperina de
Jong zullen op dinsdag 10 maart met
hun nieuwe programma „Tussen zo-

mer en winter" in de Stadsschouwburg
Velsen optreden. In een middeleeuws

spel ,,Vandensomer ende Vandenwin-
ter" wordt de vraag opgeroepen, welk

seizoeo'voor de mens het belangrijkste

Erik Herfst en

Jaspanne de

Jong in Velsen
is. De zomer lijkt voorbij. Solaria,

achtbaanswegen, overbevolking en

kernieactoren herinneren nog aan die

tijd van overvloed. De winter stuurt

zijn boodschappers vooruit: Van Agt
en Khomeiny, energieproblemen en
ontslagen. Muzikale begeleiding: Jan
Huydts en Charly Angenois. Inlichtin-

gen: Stichting Theater en Muziek Vel-

sen, 02550-15789.

Zwangerschaps

gymnastiek

in Aerdenhout
BLOEMENDAAL - Er worden weer
meer kinderen geboren, zo constateert

de Kruisvereniging Bloemcndaal en
vooral het derde kind is „in". In

verband daarmee organiseert de Kruis-

vereniging nu ook een cursus zwanger-
schapsgymnastiek in Aerdenhout, on-

der leiding van mevrouw J.M. Visser-'t

Hooft, fysiotherapeute, aan de Distel-

laan 23, Aerdenhout. Belangstellenden

kunnen zich met haar in verbinding

stellen, tel. 023-247160. Indien de huis-

arts of verloskundige geen medische
bezwaren heeft, kan iedere vrouw in de
vijfde maand met zwangerschaps-

gymnastiek beginnen.

Aanmeldingen b^ de administratie

van de Kruisvereniging Bloemcn-
daal, op werkdagen van 9.00 tot

16.00 uur, tel. 023-252129. Leden
van de kruisvereniging behoeven

niets te betalen omdat zwanger-
Khaps- en nazwangerschaps-

gymnastiek vallen onder het basis-

pakket van de kruisverenigingen.

Randstad Publicaties

Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
'''' telefpön

0297728411

Gezinsdienst

HAARLEM - Op 15 maart zal in de
Wilhelminakcrk, Gedempte Oude
Gracht 61 in Haarlem weer een aange-

paste Gezinsdienst voor gehandicapten

worden gehouden. De dienst vangt aan
om 15.00 uur.

Predikant is ds. E.E. Slofstra te Noord-
wyk. Het onderwerp is Petrus. Mede-
werking wordt verleend door de Trum-
pets of the Lord uit Leiden, organist is

Tekc Bülsma.

Franse sfeer in Porqué
ZANDVOORT - Begin 1981 is Roy Dijs (29) begonnen in zijn bar aan de
Kerkstraat 18 een typische franse sfeer te creëren op de donderdagavond. Een
avond met chansons, stokbrood en speciale Franse wijnen die door Roy
zorgvuldig worden geselecteerd. Een uitstekende bourgone (van het huis

Honoré Lavigne) ,,Passetout grain" werd afgelopen donderdag geschonken,

waarbij de eigengemaakte paté van Roy's vrouw Henriette geweldig smaakte.

De Franse avonden in Porqué worden gekenmerkt door de geheel eigen sfeer,

niet alleen ontvangen de dames een kleine attentie bij het binnenkomen, de
kaas die wordt geserveerd is van het huis.

Op de zondagen is het er goed toeven, omdat de livemuziek momenteel in het

teken staat van de nostalgie. Diko met band zorgt iedere week voor een
nieuwe verrassing door bekende artiesten uit te nodigen die de muziek van
Fats Domino, Bill Haley (afhankelijk uiteraard van de solist) doen herleven.

Ook is het mogelijk in club Porqué 's avonds een hapje te eten, de saté is

goed, de pindasaus pittig; het stokbrood vers knappend, terwijl de paté's hel

uitproberen meer dan waard zijn.

Zowel Roy, als zijn assistenten Anja en Stef zullen er alles aandoen om de
gast in deze bar inderdaad ,,gast" te laten zijn. Nieuw zijn ook de cocktails

volgens geheim recept van Dijs en alleen alhet serveren van bijvoorbeeld

,,nightdream" is een sprookje.

Een avondje naar Club Porqué? Zeker een keertje doen! Geopend dagelijks

van 20.00-03.00 uur, zondagsmiddags vanaf 14.00 uur.

Laatste wandeltocht
BLOEMENDAAL - Op zater-

dag 7 en zondag 8 maart houdt
de Haarlemse wandelsportver-

eniging „Jan Passtoors" de laat-

ste van een serie van vier win-

terwandelingen over afstanden

van 5-10-15-20 km. naar keuze.

De start is vanuit gebouw ,,Het Jeugd-

huis", Donkerelaan 20 in Bloemcn-
daal, tussen 11.00 en 11.15 uur voor de
afstand van 20 km. verige afstanden

tussen 11.00 en 12.30 uur.

Zij die de gehele serie volbrengen
ontvangen na afloop van deze tocht

hun medaille of cijfer. Voor degenen
die een dagtocht wandelen wordt een
wimpel beschikbaar gesteld.

Voor hen die per trein reizen is het

belangrijk dat de NS-reduktie-regeling

van toepassing is. Dus een enkele reis

tot station Bloemendaal en op vertoon

van dit kaartje na afloop van de wande-
ling een gratis terugreis.

Alle gewenste inlichtingen verkrijgbaar

bij het secretariaat: Gen. Spooriaan 33

te Aerdenhout, tel. 023-241927.

De aktie die vrijdag 20 februari is

gevoerd, had een duidelijk doel, n.1.

een protest tegen het huidige misbruik

van het voormalige gebouw van de
sociale dienst (Hogeweg 78).

Wij vinden dat du gebouw bestemd
moet worden voor één- en twee per-

soons huishoudens.

Ondanks de naar onze mening redelijk

goede berichtgeving zijn er in de pers

toch fundamentele fouten geslopen, die

recht gezet dienen te worden.
Op de eerste plaats de aktie zelf: dat

was géén kraakaktie. Ze was bedoeld
als vreedzame, geweldloze demonstra-
tieve bezetting. Men kon dat zien aan
het feit dat we géén voedselpakketten,

géén slaapzakken etc. bij ons hadden.
Verder verzochten we de dienstdoende

politie weg Ie gaan (en niet sommeer-
den!). In dat geval hadden we er wel

voor gezorgd dét ze er uit gingen.

Tenslotte waren wij met twintig men-
sen en daarmee werk je echt wel drie

agenten uit een gebouw. Ten tweede
werd al vópör de sommatie van de
politie hardhandig opgetreden, terwijl

daar geen aanleiding toe was. De
dienstdoende agenten waren betrekke-

lijk kalm, maar diegenen die werden
opgeroepen, waren kennelijk zo opge-
fokt (voor Nijmegen?), dat het hen
volstrekt aan elk gevoel ontbrak voor
de bestaaiTde sfeer. Ze vonden het

nodig er direkt zonder enige waarschu-

wing op te slaan en mensen met meta-
len walkie-talkies op het hoofd te

beuken.

De door Machielsen aangehaalde
scheldwoorden werden na dit optreden
gebezigd. Dit schelden vinden wij zo-

wel begrijpelijk als terecht. Macfeielsen

liegt en verdraait de feiten als ie zegt

dat de scheldwoorden aanleiding zijn

en een rechtvaardiging van het poli-

tieoptreden: Het was andersom!.
Welke achtergronden leidden o.a. tot

deze aktie? Het pand (een voormalige
woning) is twee jaar geleden geheel

opgeknapt en bevindt zich in goede
staat. In de ca. twee jaar dat het

gemeentebestur bezig is met de planne-
n/nieuwbouw van het raadhuis is er

genoeg gelegenheid geweest om plan-

nen voor bewoning te realiseren.

Al die tijd heelt hcl gemeentebej,!iiur

niets anders gedaan dan:
het vaststellen van een sloopkrediet

van ƒ 22.01)0,— m sepi "80.

-het roepen (door de VVD) dat de
mensen van Brederodesiraat 1 daai

gehuisvest konden worden
-het verzinnen vaneen ..bestemming'
tijdens een besloten vergadering op 20
jan. 1981. om het kraken tegen te gaan
(de verhuizing was toen wel erg dicht-

bij: 5-6 februari)

Tot slot nog iets over onze groep zelf

Het is nogal naïef en dom om te

veronderstellen, dat er door de deelne-

mende mensen niet is nagedacht over
hoe er aktie gevoerd moai worden. Of
wc brieven moeten s>chrij\en naar een
gemeente-bestuur, of we Machielsen
moeten gijzelen, of honderd tweede
woningen tegelijk moeten kraken. Er
wordt wel degelijk gepraat over conse-

?|ueniies van z.g. , .strafbare feiten"

lokaalvrede breuk, affiches op de ra-

men etc.) of een mogelijk politieoptre-

den. Al eerder gaven we aan dat we
bewust kozen voor een vreedza'ame
bezetting om zo een duidelijk protest te

laten horen tegen een dergelijke schijn-

bewoning. Brieven naar een gemeente-
raad helpen niet. Zeker niet zo'n ge-

meenteraad, die alle verhaaltjes die

meneer de burgemeester oplepelt, voor
zoete koek slikt. Bij niet één gemeente-
raadslid komt het in het hoofd op de
moeite (!) te nemen bij de aktiegroep
hun toedracht van de zaak te vragen.

Zij zijn geen volksvertegenwoordigers,

maar zetten zich op deze manier boven
de samenleving en beslissen blind, af-

gaand opeen ,,autoriteitje". (Met ang-

stige blik in de ogen: .,oh, daar heb je

de samenleving weer!") Zo'n autori-

teitsgevoelige houding van gemeente-
raadsleden is gevaarlijker dan welk
protest tegen een falend gemeenteoe-
leid ook!!

NAMENS DE AKTIEVOERDERS
A. Al en J. Visser

p/a. Vinkenstraat 11

Zandvoort.

PTT start met 2

nieuwe diensten
Op 2 maart a.s. start de PTT, op proef

met twee nieuwe diensten, de faxpost en
de PTT-berichtenservice.

Op 211 postkantoren en de telegraaf-

kantoren in Amsterdam en Rotterdam
kunnen schriftelijke berichten worden
aangeboden, die vervolgens middels

facsimile worden overgebracht naar het

faxpostkantoor in, of zo dicht mogelijk

bij de plaats van bestemming. Vandaar
wordt het faxpostbericht per expresse-

post bij de geadresseerde afgeleverd

(of kan door hem worden afgehaald),

terwijl het origineel aan de afzender

wordt teruggegeven of als brief aan

hem wordt teruggestuurd. Op deze
wijze kunnen berichten binnen 4 uur na
aanbieding bij de geadresseerde zijn

afgeleverd. Elke vorm van schriftelijke

informatie tot maximaal A4-formaat

(21 x 29.7 cm) kan worden overge-

bracht.

Gedurende het proces van overbren-

ging per faxpost is het bericht in han-

den van PTT-ambtenaren, die het op
zijn technische kwaliteiten zullen moe-
ten beoordelen. De privacy van afzen-

der en geadresseerde wordt evenwel

maximaal gewaarborgd.
Faxpost-berichten kunnen verzonden
worden op werkdagen (maandag t.e.m.

vrijdag) tijdens de openstellingsuren
van de betreffende kantoren. Facsimile
is het best te beschrijven als kopiëren
op afstand. Het bericht dat in hel

verzendende facsimile-apparaat wordt
ingevoerd, komt in kopie-vorm tevoor-

schijn bij het ontvangende fax-appa-
raat. De overbrenging geschiedt langs

de normale telefoonkanalen.

Op dezelfde dag wordt op het tele-

^raafkantoor in Rotterdam begonnen
me! de PTT-berichtenservice PMS
(PTT-message-service). Met deze lan-

delijke dienstveriening is het mogelijk
berichten aan te bieden - ook per

telefoon, per post of per faxpost - voor
verzending per telex of per facsimile

naar binnen- en buitenlandse telexbe-

zitters en faxbezitters. Omgekeerd
biedt de PMS, die min of meer in het

verlengde ligt van de faxpost, niet-

telexbezitters en niet-faxbezitters de
mogelijkheid om toch telex- en facsimi-

le-berichten te ontvangen. PMS biedt

een 24-uurs dienstverlening.

Wettelijke maatregelen in iroorbereiding

Extra veiligheidsmaatr

bij motorraces in sei;
De vregraces in het motorseizocn 1981

zouden eerst dan doorgang mogen vin-

den wanneer aan een hele reeks voor-

waarden is voldaan. Dat staat te lezen in

het rapport van de ,,Commissie veilig-

heid motorcircuits". Het rapport is

onlangs aangeboden aan staatssecreta-

ris G.C. Wallis de Vries van CRM, die

het advies onderschrijft en het rapport

ter kennis zal brengen aan de betrokken
instanties met het verzoek er op toe te

zien dat de maatregelen voor 1981 ook
in de praktijk worden toegepast en dat

daarnaast geen races worden georgani-

seerd (zonder toepassing van deritaatrc-

gelen).

De gegevens over een aantal ongeval-

len waren voor Wallis de Vries aanlei-

ding een tommissie in het leven te

roepen die hem. vóór het raceseizoen

1981, zou adviseren over de te nemen
maatregelen ten aanzien van de snel-

heidswedstrijden bij de motorsport,
waardoor een maximale veiligheid, ze-

ker voor de toeschouwers, zou zijn

gewaarborgd. Voor de langere termijn

stelt de staatssecretaris zich voor, de
commissie Ie verzoeken hem te advise-

ren over mogelijkheden van nadere

reglementering - door middel van wet-

telijke regelingen - van motorsporteve-

nementen; als ook over een nadere
gedachtcnvorming omtrent de tot-

standkoming van één (of meer) perma-
nente racecircuits.

De Koninklijke Nederlandse Motor-
sport Vereniging en de Nederlandse
Motorsport Bond hebben in afwachting

van het advies.de door hen in 19bu

geplande motorraces op de zogenaam-
de ,.stratcncircuits" in Nederland afge-

last.

De commissie heelt staatssecretaris

Wallis de Vries geadviseerd dat voor

het houden van motornices op straten-

circuits pas dan toestemming zou moe-
ten worden verleend, wanneer aan de

hieronder volgende voor\vaarden is

voldaan.

Zo dient ei voor elke wed,slrijd een

circuitrapport te worden samengesteld,

bestaande uit luchttoto';, van alle delen

van het circuit, waardoor een duidelijk

beeld ontstaat \m de vorm van de

baan. de omgevinj;, de bebouwing cm.
In hel rapport moeten platlegtonden

zitten van het circuit, aan- en afvoerwe-

gen, afvoerwegen voor ambulances,
posten van baancommissarissen. politie

en brandweer. Voorts dient er langs het

hele wedstrijdcircuit een gesloten TV-
circuit opgesteld te worden. Er zal een
verbindingssysteem moeten komen,
bestaande uil portofoons en mobilo-

foons, die tijdens de wedstrijd continu

moet functioneren, zodat de wedstrijd-

leider constant contact kan houden met
de starter /kamprechter. het medisch

centrum en de verbindingscentrale. Er

moet een wcdstrijdleiding-tcam ko-

men, dat ruim voor de wedstrijd de

afgesproken regelingen controleert en

de apparatuur test. De wedstrijdleiding

zal de uiteindelijke besli.ssende verant-

woordelijkheid dragen. Ook moeten er

speciale medische voorzieniiicen wor-

den getroffen. Er zullen een goed
ingerichte mobiele, medische kliniek,

alsmede voldoende ambul.uices op lici

tcricin aanwezig moeten ,:i|n, Boven-
dien dient er tijdens de traimng en de
wedstrijd minimaal een chirurg ot chi-

rurgisch assistent de leiding ie hebben
van het medisch team, bijgest.ijn diioi

artsen en medisch personeel

Om de veiligheid van het publiek maxi-

inaal te garanderen, is de veiligheidszo-

ne in afwijking van de internationale

eis van 7es meter, óoor de commissie

gesteld op minima, li acht meter

Wel ttieneii pei ciiciiit in het circuitrap-

poit totu's te worden opgenomen van
de plaatsen waai publiek is toegesta.ui

tijdens de race. Aan de hand van de
ervaringen en tow\ kunnen eventuele

gewenste aanvullende maatregelen ge-

troffen -worden. ,,Er dient naar ie

"worden gestreefd, dat het voor de
toeschouwers onmogelijk is liet circuit

te betreden", aldus het rapport. Staats-

secretaris Wallis' de Vries vindt dit

goede uitgangspunten en beveelt deze
de gemeentebesturen aan. Hel rapport
van de Commissie veiligheid motoren

-

cuits beval naast de hier genoemde
maatregelen nog meer eisen waaraan
men moet voldoen. Het rapport ;s

verkrijgbaar op schriftelijke aanvraag
bij de afdeling Voorlichting van hel

ministerie van Cultuur Recreatie en
Maatschappelijk Werk. Postbus f>4()t.

2280 HK. Riiswijk
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iGmoentG haarlem
INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN

MR. A. BRUCHSCHOOL

Openbare Scholengemeenschap voor l.a.v.o. en l.e.a.o.

ZijNest 253, teleloon 31 48 92
Directeur: Ph. Spier

Lager economisch en administratief onderwijs

Vooitqr.-ft iiii(lpiwi)S vooi Iror Imrjf'n die thPoreli'iCh en pr,)ktisrh

.voiMpo vooibProid op (unl<ties in öc idmimsltatieve en kommci-
I if'f '^cktO' Hr( t)t.'pf! in fi'n virij.-^ncjc opleidmq rtc Ipcrlingen pen

t.nrne ciUiPmcno ontwikKOlmg
In hc\ piT'.tP lppr|ii.w vvoidcn uil^luitpnd iilqemPen vormendP v.ikken

qpgi.vpM In hpt twppdp lopij.iji wordt pvenpens .ilgemecn vorm.'nd

(indpi'.vij' qt'qp'.'pn f ? komi n cniqp nipuwp vakkon aan de ordt-.

.oals bopkhoiidpn, bpdnjl^irkcnpn, Duits en Spaans
l'i hol dPtdf pn v'prdP leerjaar .votdl beroop'jqcricht onderv/ii'^

qpgpven met o i', (i>- volqpnde vakken Nederlands, Lnqels, Dmts,
Spaan";, handel I (bodi ijfspconomie, orqanisatic en techniek van de

liandel. rechts en wetskennis), h.indel II (bcdri)tsadmirislratie,

bediijfsrekencn). kan (ooi piaMijk, winkolprak((|k, mach ineschnjven

geschiedenis, airdr qksknnde. Tiaatschappijlec", kennis der natuur,

iichaniplijkp opvoeding, handvaaidighcid en tekenen.

Vr>or de kantoor -, winkel on maqat'ijnopteicling beschikt de school
over een echt kantoor rri LPn niodflv.'inkel met oen groot maga/ijn.
V'ptdor /ijn <iarHVP.'iq ppn talen- en iysica practicum.

Met htt diploma kunnen qoede Ippilmgpn v/orden toegelaten tot

MC A O . M A V O. (o rn 4p klas), middelbaar huishoudonderwijs,
midaeil)a.ir middcnstandsondervvijs en andere beroepsopleidingen,
svaarondei op politieschool en ondoiofficicrsoptoidingen.

Lager algemeen voortgezet onderwijs
T i/.'ooj iiioP opleiding vooi leerlingen die geen beroepsopleiding
volgen

Na de tsvcede klas kan worden overgegaan naar een andere vorm
van beioepsOfiderwi]S

AANMELDING: DAGELIJKS TIJDENS DE SCHOOLUREN OF
NA TELEFONISCHE AFSPRAAK, BUITEN DE
SCHOOLUREN.

AFRIKAANS HARDHOUT
voor de open haard

Brandt 2x langer, g* t%n
nu per zak geen 8,00 maar v^OO
BV HAARLEIVIS HARDHOUT

Rijksweg 339 Santpoort - Tel. 023 • 37 53 81 - 31 41 07
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Deelneemsters van „buiten".

«I liiiii oiii^ajmiMfta

Flipje viel in de prijzen
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Duistere figuren In Ouysterghast

Foto's: Europress

>-*»>.M*;*(«i-«4rt,.

„Kijk daar is -ie" Aankomst zaterdagmiddag van Bobo den Urtten.

^V.^-1 ' f»^^^" '

MiÉiMkiiiiwn
fr:"y".<^;:;

'j.-^*
r-r,-'-'

^ lüMa «ii;.!

Braziliaans carnaval in Nieuw Unicum. Boeven, boeren, burgers en buitenlui.

Weekenddiensten

Datum 7-8 maart 1981.

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.

Arts: B.F.J. Bouman, tel. 15600.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth, tel.

13355, Flieringa, tel. 12181, Zwerver,
tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.

WIJKVERPLEGING: zr. Ir. v.d.

Spek, V. Lenncpweg 42 huis, Zand-
voort, tel. 18741.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.

Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,

Zandvoort, tel.02507-14437, b.g.g.

023-313233.

DIERENARTS; mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie, tel. 023-320202 (dag

en nacht)

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

POLITIE: telefoon 13043.

BRANDWEER: telefoon 12000.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon, 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464).

Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot

8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze

hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten aan verbon-

den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van

11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:

postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WATKRSTANDKN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

datum
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ÏMIm$ PRIJS OPGEVEN VOOR
Particulieren zowel als overheidsinstanties

@ GrondlransponO Egaliseerwerk

& Rioleringswerkd Sportvelden aanleg
O Wegenaanleg ® Bouwrijp maken terreinen

WIJ ZIJN EEN ERKENT N.V.O.B. BEDRIJF

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325 • Bentveld/posi Aerdenhout,
tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).

ReGds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor export, 'en zoek door-

lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en kleine

weieldcollocties, landencollecties, verzamelingen Neder-

land en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels, series

engros en partijen.

Geen object is te groot. Er wordt contant betaald.

Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

CHATEAUPARADISC
TOURCARAVANS VOUWCARAVANS

1000 m' overdekte show bij

BERGlViArVI CARAVANS
Leidsevaart 189 - Noordwijkerhout - Tel. 02S23 - 26 49

Bij Hotel ,,Piet Gijs" pim. 500 m langs het water
richting Noordwijk.

Vmtoop
VBrtBMi Vouwwagens

OccssiorB y^SCV Voortenten

Vü2ü.!'^ Xaa\ Accessoirwt

VERHUUR VAN
©Caterpiller Buldozers

© Volvo-dumpers ® Kockumdumpers
Caterpiller hydrokranen

JOEGOSUVISCHflESTAURAIIJT PULA
Voor specifieke Joegosfavische vlees- en
visgerechten op houtskoolgeroosterd.

IVIenu's vanaf f 16,50

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Te koop:
Semi otd-timer
rrjoet opgeknapt, voor lief-

hebber/doe-het-zelver.

Ford Taunus 20 M -

TS
1966, (km.st. 126.000»,

zeer goed onderhouden.
Vraagprijs f 750.-

Tel. 0296a -2673.

Badhoevedorp.

Tekoopz.g.a.n.
bromfiets

PUCHMAXI
1978, km.st. 2250

f750,-
Tel. 0297&65'W0.

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

OUBROVNIK
Zeestraat 41 , Za n dvoort
Jansstraat 44, Haarlem

,heett voor u een

SPECIAAL WUVTERMENU
VAN MAANDAG T/m vrijdag

- goulashsoep -

stokbrood
- gemixte grillpisat

3 soorten vlees (mager)

met verse salade,

saus
en aardappelpuree

- palacinka -

warm flensje met
koude roomvulling

f 14,50
Dit menu is alleen in Zandvoort

verkrijgbaar.

Re.^rtferir>gen vanaf IS.00 uur

Telefoon 02S07-15110
In Haarlem hebben wij

iedere vrijdag on zaterdag

BALKAN VOLKSMUZIEK

(live)

Telefoon 023-322609

DIRKSON
MULTIMARKTEN B.V.

zoekt voor haar modern distributiecentrum in Hoofddorp

TOEKOMSTIG
HEFTRUCK-
CHAUFFEUR

(enige ervaring strekt tot aanbeveling)

Voor een eventuele opleiding kan gezorgd'worden.

Naast een goed salaris, ook reiskostenvergoeding.

Heeft u belangstelling?

Bei gerust naar de heer 't Hoen,

tel. 02S03-17929 of 's avonds 023-270605.

FÖflÖOTÖ

óêj^
^? 2/itibvÓQKl,l
Arppèrestra^tilP^

(naastColpitt)'' ',.

Tef. 02507^Ml69 2S;i

V-,:''b.g.g.,i:KA?:^ A-

. .Jford verk'oo|l> 'on^ s
;',' .'^ii service;' , >;.;i;-^

Öók voor diverse'

rnerken inruilauto's.'

AFRIKAANS HARDHOUT
voor de open haard

Brandt 2x langer, -j -.^
nu per zak geen 8,00 maar Q/UU

BV HAARLEMS HARDHOUT
Rijksweg 339 - Santpoort - Tel. 023 - 37 53 8t • 31 41 07

OPENHAARD-
BLOKKEN

Gebr. Sneers. Hoveniers-
bedrijf, boomrooibedrijf.

Hoofddorp.
Voor particulieren en be-
drijven.

Tel. 023-284894. b.g.g.
282043 of 338606.

eikvande
:ersvan Oistenvijk.
d massiefeiken.

Alleen vakbekwame lieden met de echte,

ouderwetse meubelmakers-mentaliteit

zijn in staat Oistenvijk eiken meubels te

maken: zij hebben nog veel geduld en

liefde voor het vak.

Vakwerkvande
Meubelmakersvan
Oistenvijk betekent:
• 12 Jaar garantie

• Massief Europees eiken

• Geloogd volgens oud recept

• Ongekende service, ook najaren

• Voorzien van eigen brandmerk
• Verkoop uitsluitend in eigen

toonzalen

LouterEiiropeeseiken.
De meubelmakers van Oisterwijk

reizen heel Europa af op zoek naar

het beste hout: eersteklas Europees

eiken. Het wordt jarenlang gelagerd,

daarna gaat hel nog de eigen

droogkaniers in.

Geloogdvolgens
oudrecept.
De klassieke manier om eikehout

te bewerken is logen. Want door het

logen komt de prachtige tekening van
het hout tot leven. Dat is uitsluitend

mogelijk bij het beste hout van de

Europese eik.

12Jaargarantie.
Omdat de Meubelmakers van

Oisterwijk met veel zorg hun meubels

maken en daarbij op de kleinste

details letten, kunnen ze U zwart op
wit I2jaar garantie geven.

Op de kwahteit van het eiken en de

konstruktie van.het meubel.

12 Eigen toonzalen
in Nederland.
U moet maar eens komen kijken.

Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken

beslist niet duur hoeft te zijn. U bent

van harte welkom. De koffie is vers

en het prachtige eikewoonboek ligt

voor U klaar. Gratis.

s«€Rainrw€RCK

éubelfabiiekOistenvijk
Ibonaaii^vend in eiken.

teïmp^Dm-naarde:t^^ Paralle

SPECIALITEITEN
RestaaraR^
«Gbalèt Het lVi(f» Hots"

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uwzakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een

hpart speciaalfondue-restaurant
tot 45 personen.

Gen. Cronjèstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levende pianoklanken of voor
u-w receptie en party.

Gravinnesteeg 9-1 1-13 - Haarlem
Reserveren: «el. 023-31 70 58

pehdjyait maandag t/m zaterdag.

Sy ^' ";'. - *

A. J. VAN OER PiQGE
SINDS 1849

GIERSTRAAT 3
BOTERMARKT 26

Zachte ctycerinerijke crème met
Bulgaarse rozenolie.

Bevat ook meerdere natuurlijke

grondstoffen uit kokosolie.

Ook de droge en ruwe huid van

ellebogen, knieën e. d. wordt
soepel en zacht

per pot 2.95
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ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

zandvports^

.

nieuwsbl
i0>m «tf^

RANDSTAD r^UUl.lCATI IS
Uilgccl'sicr van:

• Zandvoorts Nieuwsblad

• Hecmslecdsc Courani

• HoofdciDi-ps/Vciiiifpcr Nieuwsblad

• Zwancnburg/Hairwcgsi.' Couraiif

• Uadhocvc/Sloiense C'oiiraiii

• AalsiTiccrsdur Coiiraiii

• Uiihoornse Courant/Ons WeckhlaJ
• Sircckblad/De Ronde Vonei

Hoojükanioor:
Aalsmeer: Dorps.srnuii H -

Telefoon 02977 2 84 II

41E JAARGANG NO.Tl ED. 5 CiASTHl ISIM.KIN 12 - ZANDVOORT - TKL. 02507 - I 71 66-OPLAGI-:3400 VX

UIT PROTEST TEGEN LEEGSTANDSWH:

Zandvoorts speculatieobject

na 2 jaar leegstand gekraakt
ZANDVOORT • Een aantal wo-
ningzoekenden in Zandvoort heeft

afgelopen maandagochtend met me-
dewerking van de Werkgroep Huis-

vesting het pand aan de Haarlem-
merstraat 17 gekraakt. De gekraak-

te woning is eigendom van F en S
Properties B.V. uit Amsterdam en

stond ai ruim twee Jaar leeg. De
kraakaktie Is niet alleen bedoeld om
woningzoekenden te huisvesten

maar ook als protest tegen de op
handen zijnde ieegstan&wet, die

deze week door de Tweede Kamer
behandelt wordt.

F. en S. Properties (Fagel en van der

Sluis) is vooral in Amsterdam aktief op
de woningmarkt, maar ook in andere

gemeenten heeft de B.V. diverse pan-

den in bezit. In de badplaats is onder
meer „De Schelp" (sinds 1972 leeg) in

hun bezit, én zijn zij eigenaar van 4

luxe appartementen in de Diaconie-

huisstraat, 19 luxe appartementen aan

de kop van de Oranjestraat en de nu
gekraakte woning aan de Haarlemmer-
straat. F en S heeft tot voor enige tijd

geleden grof geld verdiend met specu-

laties in de huizenhandel, maar toen de

woningmarkt instortte kwam de B.V.
in moeilijkheden. Enige weken geleden

is F en S dan ook failliet verklaard maar
daèr is men tegen in beroep gegaan. Op
17 maart zal hierover een uitspraak

worden gedaan. Op bevel van enkele

Het pand aan de Haarlemmerstraat. Uit protest tegen de leegstandswet
gekraakt, getuige het spandoek met de tekst: Leegstandswet is speculan-
tenwetl

Tentoonstelling

vogels en vissen

HAARLEM - De vogelvereni-

ging De Gekleurde Zanger en
de Aquariuravereniging De Na-
tuur hebben in samenwerking
met het Rijksmuseum Natuur-
lijke Historie uit Leiden een
tentoonstelling kunnen opzetten

in een grote tent bij de Kenne-
mer Sporthal in Haarlem, die

tot zondag 29 maart duurt.

De twee verenigingen en het museum
exposeren ieder op zijn gebied. Zo is

het Rijksmuseum Natuurlijke Historie

aanwezig met een bestaande expositie

onder de titel i,Evolutie der beenvis-

sen" waarbij getoond wordt wat men
aan onderzoek op dat gebied verricht.

De Aquariumvereniging heeft zestien

bakken ingericht met zo'n 65 verschil-

lende soorten tropische vissen en vijftig

tropische onderwaterplanten. De bak-
ken zijn verdeeld in paludaria, zee-

aquaria, cicliden-aquaria en gezel-

schapsbakken. '

Op het gebied van vogels is De Ge-
kleurde Zanger aanwezig met een tien-

tal kooien en volières exotische zang-

en andere vogels. Geopend is deze
tentoonstelling dagelijks van 13.00 tot

22.00 uur en sluit op zondag 29 maart
om 17.00 uur.

(Adverleniie)

SPECIALE AANBIEDING

RD DUPLESSE
BEHANG
van 29,95 nu voor

16,95

KEUR EN ZOON
Zandvoort, Paradijs 2,

telefoon 02507-15602

Postagentscliap bij

Goossens gaat dicht

ZANMDVOORT - Het postagent-

schap bij drogist Goossens aan de
Pasteurstraat 2 in Zandvoort is met
ingang van 11 maart gesloten. Tijdelijk

zal vanaf die d^tum een caravan voor
allerlei posthandelingen zijn ingericht

in het winkelcentrum in Noord.

Met ingang van 17 maart wordt een
nieuw postagentschap gevestigd in De
Boet aan de Pasteurstraat 12, tel.

17192. De openingstijden zij op maan-
dag van 13.30 tot 17.30 uur en op
.dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot

12.30 uur en vaft 13.30 tot 17.30 uur.

Voetbaltoeniooi op

ZANDVOORT - Zoals ieder jaar

zal de Zandvoortse voetbalvereni-

ging „2^ndvöort Meeuwen" op 30

april weer een voetbaltoernooi voor
bedrijven en instellingen organise-

ren. Dit toernooi zal worden gehou-
den op de voetbalvelden aan de Van
Lennepweg. Alle Zandvoorse be-

drijven en instellingen die hieraan

willen deelnemen kunnen zich vanaf
nu inschrijven bij:

P. Püper
Postbus 261
Zandvoort.

financiers onderzoekt een curator. Mr.
M. Flesseman, de financiële zaken van
F en S B.V.
In een persverklaring zetten de krakers

hun grieven tegen Fagel en van der

Sluis uiteen en verwerpen Je leeg-

standswet als een verkapte anti-kraak-

wet die huiseigenaren en speculanten in

de kaart speelt. In de nu voorgestelde

leegstandswet wordt het mogelijk ge-

maakt om krakers anoniem te dagvaar-

den en wordt kraken stafbaar gesteld.

„Weer een uitholling van de recht-

staat", aldus de krakers. Boveodien
stelt men dat de mogelijkheid tot vor-

deren van 'lege panden door de ge-

meente een „wassen neus" is, omdat er

geen goede leegstandsregistratie en
controle is. Er komt geen extra geld

voor het vorderen van huizen beschik-

baar, zodat in de praktijk alleen al om
financiële redenen niet gevorderd kan
worden. Daar komt nog bij dat een
procedure bij het in beroep gaan tegen

de afwijzing van een vordering twee
jaar gaat duren. In de voorgestelde

leegstandswet is ook een regeling opge-
nomen waardoor eigenaren woonruim-
te tijdelijk kunnen verhuren. Volgens
de krakers komt daardoor het huur-

recht op de tocht te staan. Om deze
redenen noemt men de leegstandswet

dan ook een verslechtering ten opzichte

van de huidige woonruimtewet uit

1947.

De curator van F en S Properties B.V.
wilde nog geen reactie geven op dé
kraakaktie. Het is nog niet bekend of
de woning aan de Haarlemnierstraat in

aanmerking komt voor verkoop. Mocht
dat wel het geval zijn-dan zal het pand
waarschijnlijk ontruimd moeten wor-
den. De krakers hebben nog niet beslo-

ten hoe te handelen mocht er,inder-

daad een ontruimingsbevel komen.
„Voorlopig wachten we de uitspraak

over het faillisement van F en S af, en
wat nog belangrijker is, de stemming in

de Tweede Kamer over de Leegstands-

wet", aldus een woordvoerder.

Over het algemeen staan de buurtbewo-
ners in de Haarlemmerstraat positief

tegenover de kraakaktie en verlenen zy
de jongeren alle hulp die ze nodig

hebben, in de toekomst hoopt men het

pand met zeven mensen als woongroep
te gaan bewonen.

-Onderscheiding v
ZANDVOORT - Een
koninkl^ke onder-

scheiding, opgespeld

door burgemeester
Machtelsen, onder-

streepte de lovende

woorden van vele

sprekers tijdens het

ofriciële afscheid van
Jaap Methorst als

commandant van de
Zandvoortse reserve-

poUitie. Ruim drieën-

dertig jaar was Met-
horst In Zandvoort
werkzaam bU de poli-

tie, waarvan 20 jaar

bij de reserve-politie.

Vorige week vrijdag

was er een officiële

ontvangst op het ge-

meentehuls ter ere

van de politieman,

die dienst om gezond-

heidsredenen ver-

vroegd verlaat.

Burgemeester Ma-
chielsen sprak zijn

waardering uit voor

het vele werk dat

Jaap Methorsl voor

de Zandvoortse ge-

meenschap heeft ver-

zet. Hij sprak van
een „open verbin-

ding" tussen politie

en burgerij die Met-
horst als voorlichter

van de politie tot

stand heeft gebracht.

„Ook voor zichzelf

wist Methorst als een
prima voorlichter op
te treden, getuige de
publiciteit rond zijn

afscheid", grapte de
burgervader. Bij alle

kwaliteiten van de
commissaris van de
reservepolitie die

vrijdagmiddag voor
het voetlicht kwa-
men, kwam eigenlijk

maar één tekortko-

ming van Methorst
naar voren: „en dat

is dat ie niet in Zand-
voort ter wereld
kwam, maar in de
jaren dat Jaap Met-
horst hier rond loopt

is hij dat wél gewor-
den", aldus Machiel-

sen. Kwaliteiten die

overigens niet alleen

voor het politiekorps

bewaard bleven; ook
de Zandvoortse ge-

meenschap heeft op
allerlei terreinen een
beroep op Jaap Met-
hiprst kunnen doen.
In dat licht noemde

Machieisen het feit

dat de scheidende

politieman geduren-

de één maand amb-
tenaar van de bur-

gerlijke' stand is ge-

weest. ,,In die

maand werd echter

maar één huwelijk

gesloten dus dat was
niet zo'n succes" ver-

onderstelde Met-
horsts hoogste chef.

Ais blijk van waarde-

ring speldde Ma-
chieisen daarop de

onderscheiding op de

revers van Methorsts

uniform.

Ook de andere spre-

kers'lieten zich in lo-

vende woorden uit,

vergezeld van ge-

schenken en bloe-

men. De heer Blok-

land, waarnemend
korpschef van poli-

tie, had voor deze

gelegenheid het dos-

sier van Methorst

uitgeplozen. Daarin
vond hij onder meer
een tevredenheids-

betuiging van B en
W over het tot stand

komen van het nieu-

we handboek voor
de reservepolitie,

vergezeld van een
boekenbon ter waar-
de van ƒ 35,—

.

,.Waar doet zo'n

burgemeester het

van"? zo vroeg Blok-

land zich af. Direct

daarop gaf hij het

antwoord: post 188
van de begroting!

De voorzitter van de
Zandvoortse Politie

Sportvereniging,

waarvan Jaap Met-
horst jaren lid is ge-

weest, roemde zowel
de organisatorisciie

als sportieve kwali-

teiten van zijn voor-

ganger. Daarom ook
werd de ex-voorzit-

ter nu bij zijn af-

scheid als erelid van
de ZPSV benoemd.
De heer De Hoop
van de Algemene
Christelijke Politie-

bond schelste zijn

collega in kernwoor-
den, beginnend met
de letters van zijn

naam: Model Eer-
zuchtig Talent

Hulpvaardig Organi-
sator Resoluut Spor-

tief Tevreden. Tot
slot waren de leden
van het korps reser-

ve-politie aan het

woord die onder mu-
zikale begeleiding

een loflied op hun
superieur aanhieven.

In zijn dankwoord
zei Jaap Methorst
dat alle hem toege-

zwaaide lof niet al-

leen hem toekwam,
maar vooral alle oud-
reservisten en de le-

den van het huidige

korps. Hij dankte
dan ook iedereen die

hem tijdens zijn

loopbaan had bijge-

staan voor de pretti-

ge samenwerking.
Na afloop van de of-

ficiële ontvangst was
er een receptie in het

gemeenschapshuis,
waar ruim vijfhon-

derd mensen hem de
hand drukte.

Burgemeester Ma-
chieisen speldt de
onderscheiding op
het uniform van
Jaap Methorst. (Fo-

to: Europress).

Ten onrechte toeslag berekend

Gemeente gaat kosten aanleg

kabeltelevisie onderzoeken
ZANDVOORT • De gemeente gaat

een onderzoek instellen naar de

gang van zaken bij de aanleg van

kabeltelevisie in de badplaats. Bur-
gemeester Machieisen zegde dit toe

in de commissievergadering voor

Ruimtelijke Ordening naar aanlei-

ding van vragen van commissielid

Flieringa. Over de aanleg van de

kabel zijn bij de gemeente vele

klachten binnengekomen, van men-
sen die zich niet konden verenigen

met de procedure, met name de

Onder dit motto vindt u op de speciale pagi'na's

van dit numnner uitgebreide informatie over de di-

verse onderwijsinstellingen en vormen van onder-

wijs. Een uitstekende hulp bij de schoolkeuze.

flnanciële kant, die door Casema
werd gehanteerd.

Flieringa sprak van „pure oplichterij"

door Casema. Bij vele inwoners van

Zandvoort werd een extra bedrag in

rekening gebracht voor het doortrek-

ken van de kabel vanaf de voordeur tot

aan de plaats waar het toestel staat. In

de brochure van Casema stond duide-

lijk vermeld dat het bedrag dat ver-

schuldigd was voor de aanleg inclusief

de aansluiting in de woonkamer was.

Alleen in uitzonderlijke gevallen - wan-

neer de afstand huisdeur-televisietoc;

stel groter was dan normaal - zou een

toeslag worden berekend. Nu blijkt dat

Brand in werkplaats

ZANDVOORT - In een werk-

plaats van een aannemer aan de

Haltestraat in Zandvoort, is za-

terdag vroeg in de ochtend

brand uitgebroken die snel door

de brandweer kon worden ge-

blust.

Hierdoor is de schade beperkt geble-

ven, alleen een partij hout is verloren

gegan. De totale schade wordt geschat

op ƒ 10.000,-

Een eerste onderzoek heft uitgewezen

dat het vuur op drie plaatsen kan zijn

uitgebroken. Aan opzet wordt gedacht

en de recherche heeft de zaak nog in

onderzoek.

De brand die om kwart voor vijf

uitbrak, was rond 5.22 uur geblust. De
brandweer kon voorkomen dat het

vuur niet oversloeg naar de aangren-

zende woningen.

bij vele mensen een bedrag variëerend

van ƒ 10,- tot ƒ 30,- in rekening is

gebracht waarvoor geen enkele grond
was. Flieringa noemde als voorbeeld

bewoners van de Sofiaflal die een extra

bedrag gepresenteerd kregen door Ca-
sema, terwijl er geen sprake was van
een uitzonderlijk geval. ,,Bij een drie-

kamer flat staat de t.v. in de woonka-
mer", betoogde Flieringa. Er is dus

geen enkele reden om de bewoners dan
hoger aan te slaan voor het doortrek-

ken van de kabel naar het aansluitings-

punt", aldus Flieringa.

Volgens het commissielid hebben de

meeste mensen het extra bedrag maar
betaald omdat het niet om enorme
bedragen ging, maar het ging hem om
de principiëlle kant van de kwestie.

Commissielid Toonen was het volledig

eens met Flieringa. Hij betitelde het

verslag van een bespreking met Case-

ma als een ,,kletskoek-verhaal". Hij

onderschreef dan ook het standpunt

van Flieringa dat het college een onder-

zoek naar klachten moest instellen.

Burgemeester Machieisen zei niet te

weten wat hij aan de situatie kon doen.

,.Wat kunnen wij daaraan doen"?
vroeg hij hulpeloos, waarop Flieringa

stelde dat er een lijst moest worden
samengesteld met alle personen in

Zandvoort die onterecht een extra be-

drag hebben betaald aan Casema. Dit

werd door Machieisen toegezegd.

Geld en horloge weg
ZANDVOORT - In een horecabedrijf

aan de Stationsstraat in Zandvoort is

zaterdag een inbraak gepleegd, waarbij

een bedrag van ongever ƒ 1 100,- wordt

vermist en een horloge ter waarde van

ƒ 3000,-.

Kermis 'm Plesmanschool

ZANDVOORT - In de Dr. Plesman-

school in Zandvoort zal aanstaande
zaterdag 14 maart, een minikcrmis
worden gehouden. Er zuilen allerlei

spelletjesgcdaan kunnen worden zoals

touwtje irtkken, blikken gooien, hen-

gelen, W;iterlooplein enz. Ook zal er

een Interij worden gehouden.
De minikermis in de school aan de A. J.

van de Molenstraat 57, begint om 11.00

uur.

in

ZANDVOORT - In de biblio-

theek van Zandvoort wordt op
vrijdag 13 maart vanaf 21.00 uur
de Nederlandse film ,,Een stille

liefde" gedraaid waarin de pro-

blematiek van een ontbonden
huwelijk centraal slaat, waarvan
het kind de dupe wordt.

Regisseur is René van Nie en de spelers

zijn onder meer Cor van Rijn en Sem
de Jong. Voor vrijdag 27 maart staat de

film ,.Le Locataire" op het program-
ma, onder regie van Roman Pofanski

met oniJer meer Roman Polanski zelf

en Shelley Winters.

In een conflictsituatie komt de hoofdfi-

guur steeds geïsoleerder te staan en
denkt hij dat iedereen in zijn omgeving
tegen hem is. Uiteindelijk wil hij het

voorbeeld van Simom; volgen om zo

oen eind te maken aan zijn angstaanja-

gende hallucinaties. Deze film begint

om 21.00 uur.

(Adwncniii')

Haailem: Barteijorisstraat 20 (bij de Grote Maiict) / tel. (023) 31 26 55
Amstenlam: Leidsestraat 9 (bij Koningspleio) / tel. (020) 22 35 96
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FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging

Hiermede wil ik mijn harielijke dank bcuiigen
voor de vele blijken van belangstelling, bloe-

men en cadeaus die ik heb mogen ontvangen
bij mijn afbi-heid van P.W Planiioenendienst

Fam. P. Visser

2041 LA ZANDNÜORT ma.in 1<JM
Van Ltniupui.1.' 43

Autorijschool

G. V. Engelen
Ing. Friedhoffplein 11

Rijksgediplomeerd

Voor afspraken bellen tussen 18. 15- 18.45

uur, van maandag tim vnjdag.

Telefoon 02507- 1 38 87

Dankbaar zijn wij met de geboorte \an

Guit-Jan Frederik

Wiekeen Fred Riddcrbos-Bakema
Niek, Swanneke en Geeske

6 maan 1981,

EmmawegS

WONINGRUIL
Vianen-Üandvoort

Aangeboden: m Vianen (10 km van Utrecht)

EENGEZINSWONING, hoekhuis,

geïsoleerd, cv, 4 kamers, zolder, 170 m^ tuin,

vrij uitzicht Huurprijs 275,- p.m.
Gevraagd: EENGEZINSWONING in

Zandvoort, mm. 3 kamers (ook leden EMM).

Brieven onder nr. 2-511, bur. v.d. blad.

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
in- en verkoop en

opslag van inboedels

en goederen
Dag. geopend V 9-18 u

en zaterdags tot 13 u

Tel 12164/13713,

na 18 00 uur 16658.

Fa.WATERDRINKER
Souterrain. ,

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2

Geefeen knipoog

tegen het leven

met een bloemetje

van

BLOEMENHLIS

J. BLUYS
Halicsiraal 65 • Zandvoorl

Tel. 02507-1 20 60

P.S. De specialist in

al uw bloemwerken.

BEHAf\!GER

STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. V. d. Bos
BilderdijkstraatS.

telefoon 13796

Visrestaurant Bad-zuid
Pa\iljocn 4, Zandvoorl, «elefoon 13431

is weer geopend!
Diverse vis- en vleesspecialiteiten'

Openmfi'imenu
Noordzeescholel

Heldere groenlesoep

Gebakken kabeliauw
2 soorten aardappelen

2 soorten groente

l/s naar keuze

Uitslag
van de trekking van de

loterij van 19 febfüjri

van de Oranje

Nassauschool.

1-2365,2-0063.

3-3861,4-2429,

5-0735

Fa. Gansner dt Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFQRNUIZEN

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN.

WASTAFELS, enz.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal

Schetpenplein Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

„Shell Duinzicht''

Voor olie verversen, doorsmeren;

banden, accu's, onderhouds-

beurten en reparaties, natuuriijlc

naar „SHELL DUIiyZICHT".

U kunt uw auto overdag slecht

missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.

SHELL STATION „DUINZICHT"
P. TIMMER

Dr. CA. GerkestraatBO- Zandvoort,
telefoon 02507 -13287.

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeervoordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

i ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
• levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

I In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

24,50

Diverse kindermenu's (vis of vlees) v.a.

12,50

Reserveringen 02507-13431

Groenteplanten met kluit

Groente- en bioemzaden

Zaaigrond

Jiffypots

Bestrijding»- en

bemsstingsmiddelen

Tumbanodfgdtnden

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg 1 A, Zandvoort,

telefoon 17093

BIJ AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
niet alleen

FIAT
maar ook

MAZDA
AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

AUG. v.d. MUE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREOFORD

etc.

OESGEWENSTVAKKUNDIG GELEGD
VITRAGES en OVERGORDIJNEN

WANDBESPANNINGEN

Foto Quelle
Compleet foto/film-

asjortiment, voordelig
^ afdrukken en

ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8.

Zandvoort

SNOEKS
162 55

Glazenwasseri} - Schoonmaakbedrijf

Keesomstraat 181 - Zandvoort

Advertenties

worden toch niet

gelezen

Dit is een advertentie
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ONDERWIJS beperkt zich al lang niet meer tot het tussen
(Vier steriele muren inpompen van de vereiste kennis. Niet

alleen hebben onderwijsmethoden en klaslokaal een opmer-
kelijke verandering ondergaan, zelfs wordt zonodig de school

voor bijvoorbeeld de vrije natuur verwisseld. In het kader van
verantwoord milieu-onderwijs wordt in Öe Haarlemmermeer
door de Kkleuter- en lagere scholen veel gebruik gemaakt van
onder meer de gemeentelijke instructietuin, het bos en de
kir^derboerderij van Nieuw Vennep.

£iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriMiiii(iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Het klassikaal opdreunen van het

aantal doornen dat een stekelbaars-

je bezit is voltooid verleden tijd. De
aanpak van het onderwijs is veran-

derd. In de Haarlemmermeer bij-

voorbeeld is de bioloKieles opgegaap
in ^Tet bredere milieu-onderwijs. Een
verslag van een experiment.

Al jaren geleden kwam een
werkgroep in de Haarlemmer-
meer tot de conclusie dat het
wéinig zinvol is, kinderen op te

vodden in een voortdurende con-
frontatie met een 2'.uart toe-

komstbeeld vol rokende fa-
brieksschoorstenen. Beter is het,

zo meende men, btj het kind een
nieuwsgierige, „ontdekkende'
instelling te bevorderen ten aan-
zien van zijn omgeving. Een posi-

tieve benadering, waarbij ge-

tracht wordt kinderen door een
grbtere kennis van de natuur te-

ue»ïs een grotere liefde daarvoor
bi] te brengen.

De huidige vorm van milieu-onder-
wijs IS ontstaan uit het streven naar
een* meuwe-^ onderwijsvorm Men
kw^m tot de conclusie dat biologie-

on^rwijs de beste kansen bood om
deaê nieuwe ideeèn m prakti}k te

brengen Gepoogd werd te komen tot

een «vorm van geïntegreerd zaakvak-

kenonderwjjs, waarin de samenleving
als totaliteit (cultuur en natuur)
wordt benaderd op basis van het eco-
logisch prmcipe, en waarin een onder-
zoekende instelling ten opzichte van
objecten in de eigen omgeving wordt
gestimuleerd Een fraaie definitie die
wat verdere uitleg behoeft

Met „een vorm van geïntegreerd
zaakvakkenonderwijs" wordt be-
doeld dat er geen scheiding meer
wordt gemaakt tussen geschiedenis,
aardrijkskunde, biologie, enz Wel
kan een van die vakken als uitgangs-
punt worden genomen en kunnen van
daaruit verbindingslijnen naar de an-
dere vakken worden gelegd

Experiment

milieu-onderwijs

De „samenleving als totaliteit" en
„ecologisch principe" verwijzen naar
de relaties tussen planten, dieren,
mensen en dingen en de aanpassing
van levende wezens aan hun milieu

In de praktijk betekent het verwezen-
lijken van die uitgangspunten, dat
niet zoiets abstracts als bijvoorbeeld
de paardebloem aan de orde wordt

Kind

leert

de

eigen

omgeving ontdekken*
Een bezoek aan de kinder
boerderij in Nieuw Vennep.

(Foto Europress)

'<< iiiiiitJiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiJiiiiniiiiiiiiiiMtiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiir iiiiiiiiiiiiiiiiiiniti iiiiiiil

gesteld, maar de omgeving van de
school, waar die paardebloem wel
deel van kan uitmaken „Onderzoe-
kende instelling" duidt op de activi-

teiten van de kinderen zelf, dezen
dienen zelf te ontdekken, de rol van
de leerkracht moet van leiden ver-

schuiven naar begeleiden

Basis

Dit zijn de hoofddoelen van het
milieu-onderwijs Dit kan alleen be-
reikt worden door de kinderen een
aantal basistechnieken bij te bren-

gen Zij moeten om kunnen gaan met
documentatiesystemen, leren obser-
veren, experimenteren en de resulta-
ten daarvan zelfstandig verwerken en
het leren onderscheiden van de com-
ponenten in de omgeving en hun sa-
menhangen

Deze ideeèn worden in de Haar-
lemmermeer al enkele jaren m de
praktijk gebracht. Een ideaal hulp-
middel daarbij is de kinderboerdenj

Veel Kinderen komen nauwelijks met
dieren tn aanraking, of het §yn de

gangbare huisdieren zoals, honden
en katten Het grote voordeel van een
kinderboerderij is het directe con-
tact tussen kind en dier, dat nergens
zo groot is De kinderen kunnen vrij

lussen de dieren rondlopen, ze van
alle kanten bekijken, en zelfs aan-
raken

Zo'n bezoek aan een kinderboerde-
rij staat met op zichzelf, maar vormt
een onderdeel van een groter project

Het gaat er niet om bij de kinderen de
kennis van een bepaalde diersoort of

plant te vergroten Belangrijker is

dat de leerlingen de samenhang tub-

sen de verschillende onderdelen in de
natuur gaan zien en begrijpen De
kinderen moeten ontdekken dat de
natuur in feite een ontzaglijk groot
raderwerk is, waarin alles op elkaar is

afgestemd

De veranderingen m het biologie-

onderwijs vragen ook een andere be-

nadering van de stof door de leer-

krachten Daarom wordt veel aan-
dacht besteed aan bijscholingscur-
sussen Niet alleen kan de leerkracht
daarmee de eigen kennis uitbreiden.
maar ook wordt hij geconfronteerd
met een andere onderwijskundige vi-

sie

Nieuwe werkvormen worden ge
probeerd en men experimenteert mtt
nieuwe technieken Voor de scholen
die aan het milieu-onderwijsproject
meedoen zijn de bijscholmgscursus
sen onontbeerlijk

De werkgroep die in de Haarlem-
mermeer het miheu-onderwijs bege-

leidt, hecht een grote waarde aan
deze bijscholing De resultaten geven
namelijk een inzicht ik wat er met de
verstrekte mformatie op de srholen
wordt gedaan, of er volgens de doel-

stellingen wordt gewerkt en of de
deelnemers inzicht hebben gekregen
m de mogelijkheden van andere orga
nisatievormen op school

Groen

Niet alleen de kinderboerderij
wordt als hulpmiddel gebruikt Het is

al mogelijk om heel dicht bij huis, in
dit geval de school, milieu-onderwijs
te geven In de directe omgeving zijn
voldoende aanknopingspunten Zo
bestaat de mogelijkheid leerlingen in
te schakelen bij het samenstellen,
beplanten en onderhouden van de
groenvoorzieningen rond de school

Zoals alle projecten moet ook dit
,'oorbereid en begeleid worden in de
<las Bekeken wordt bij voorbeeld
ivelke planten het goed bij elkaar
doen wat de invloed is op hun omge-
ving enz

Een andere mogelijkheid is de kin-
deren mee Ie nemen naar het bos In
de verschillende jaargetijden is daar
voldoende te „ontdekken" Voor-
waarde IS echter ook hier een goede
voorbereiding en begeleiding m en
door de school zelf Gewoon een mid-
dag naar het bos gaan, daar een
beetje rondkijken en het verder zo
laten levert mets op behalve mis-
schien dat de leerlingen een gezellig
dagje hebben Zowel de kinderboer-
derij, het bos als andere mogelijke
excursies zijn slechts bedoeld als een
hulpmiddel en vormen gen doel op
zichzelf

Verandering

De veranderingen op het gebied
van het biologie-onderwijs vormen
een onderdeel van een vernieuwing in

het totale onderwijs dat steeds meer
afwijkt van de traditionele onderwijs
vormen

Gestreefd wordt naar een
algehele integratie van de stof Niet
meer de behandeling per onderwerp
maar steeds de samenhang tussen de
verschillende taken duide'ijk aange-
ven In Haarlemmermeer is gekozen
voor het miüeu-onderwijs omdat
daarin de meeste raakvlakken te vin-

den zijn om die veranderingen te ver-

wezenlijken Gestreefd wordt naar
een verdere uitbouw zodat steeds
meer van de leerstof in een nieuwe
vorm kan worden aangeboaen Dat is

een langdurig proces De eerste resul
taten via het milieu-onderwijs nieuwe
stijl zijn echter bemoedigend

NICO VOLKERTS

Tfe raakt snel de kluts kwijt
" Jin het van onuitspreekba-
re Afkortingen wemelende on-
derwijs. Vrijwel iedere letter-

combinatie staat voor een
soort opleiding, is wel eens
verzucht. Dat mag onover-
zichtelijk en ingewikkeld lij-

kéh, het illustreert tegelijker-

tijd dat er een breed pakket
aai onderwijsvoorzieningen
is..;Met name in het beroeps-
oifderwijs. Het lager beroeps-
onderwijs biedt al tal van mo-
gelijkheden, het middelbaar
beroepsonderwijs doet er niet

voor onder. Er zijn op middel-
baar beroepsrüveau scholen
voor levensmiddelentechno-
logie, maar ook voor verpleeg-
kii?idige, voor de zeevisvaart
of';voor kinderverzorging.

Dit artikel gaat over dagscftolen
voor middelbaar beroepsonderwijs,
waar in het algemeen leerlingen te-

recht kunnen die het diploma lager

beroepsonderwijs op zak hebben, met
het voor de te kiezen studierichting
vereiste vakkenpakket. Tot dat mid-
delbaar beroepsonderwijs behoort
het MEAO (middelbaar econormsch
en administratief beroepsonderwijs)
waarvan de opleiding dne jaar duurt

Aan het begin van het tweede leer-

jaar kunnen de leerlingen uit vijf stu-

dierichtingen een keuze maken' Die
studienchtmgen zijn- de admimstra-
tieve, de commerciële, de secretarie-
Ie, de bestuurlijke en de vrije rich-

ting Enkele meao-scholen hebben,
bij wijze van proef, ook een studie-
richting toerisme Wie het diploma
meao heeft behaald kan verder stude-
ren aan o a de sociale academie, het
heao (hoger economisch en adimms-
tratief onderwijs), hogere hotel-
school, meuwe lerarenopleiding, of
enkele MO-opleidingen volgen

Middelbaar beroepsonderwijs:

breed pakket opleidingen
Onderdeel van het MHNO (middel-

baar huishoud- en nijverheidsonder-
wijs) IS de zogenaamde „interim alge-
mene schal.elopleidmg" Die schake-
lopleiding duurt minimaal één en
maximaal twee jaar en is bestemd
voor jongeren die nog onvoldoende
mogelijicheden hebben om het door
hen gewenste beroepsonderwijs te
volgen en daarnaast te jong zijn om
een plaats te krijgen op een „in servi-
ce" opleiding in de gezondheids- of
welzijnssector De tussentijd wordt
gebruikt om kenms en vaardigheden
te vergroten, de maatschappelijke
vorming te verdiepen en de oriëntatie

in de gezondheids- en welzijnssecto-
ren te verbreden De schakeloplei-
dmg wordt afgesloten met een ein-
dexamen, het diploma geeft op zijn
beurt toegang tot een groot aantal
verdere opleidingen Bijvoorbeeld de
middelbare beroepsopleiding "Ar-

beidsmarktpolitiek en personeelsbe-
leid, of de middelbare beroepsopiel
ding cultureel werk, of de opleiding
tot doktersassistent

Behalve de interim algemene scha-
keloplelding biedt het middelbaar
huishoud- en nijverheidsonderwijs
een opleiding huishoudkunde (drie

jaar, incl een praktijkperiode), een
opleiding kinderverzorging/jeugdver-
zorging (een tweejarige en een drieja-
rige opleiding), een opleiding kos-
tuumnaaien 'twee jaar, mcl praktijk)
die gevolgd kan worden door de één-
jarige opleiding couture, en een voor-
opleiding hoger beroepsonderwijs
van drie jaar, die de overgang naar
het hoger beroepsonderwijs moet be-
vorderen Dat betekent dat wie het
eindexamen van de vooropleiding ho-
ger beroepsonderwijs (VHBO) heeft
gehaald verder kan studeren aan (om
maar iets te noemen) de opleiding
diètiek, de Ned. Film- en Televisiea-

cademie, scholen voor opleiding van
onderwijzend personeel op het gebied
van de beeldende vormgeving, scho-
len voor toneel en dans, hogere hotel-

scholen, hogere zeevaartscholen,
scholen voor laboratonumpersoneel,
etc Overigens moeten wel de geko-
zen eindexamenvakken op de te kie-

zen verdere opleiding zijn afgestemd

Hiermee is nog lang geen compleet
beeld gegeven van wat het miadel-
baar beroepsonderwijs te bieden
heeft, want er zijn nog. de middelbare
beroepsopleiding voor laboratorium-
personeel (cursus van dne jaar), het
middelbaar landbouwonderwijs
(landbouwscholen, tuinbouwscholen,
bosbouw- en cultuurtechnische
school m Velp, school voor levens-
middelentechnologie), het middel-
baar rmddenstandsonderwijs (detail-

handelsonderwijs, slagersvakschool,
horecaschool, textiel handelsschool),
het middelbaar sociaal-pedagogisch
onderwijs (opleiulngen tot bejaarden-
verzorgende, gezmsverzorgende, tal

van middelbare beroepsopleidingen.

etc ), het middelbaar technisch on-
derwijs (de mts) en het middelbaar
nautisch onderwijs

Een indrukwekkend pakket
aan opleidingen, alle beho-
rend tot het middelbaar be-
roepsonderwijs en bereikbaar
voor wie in het lager beroeps-
onderwijs het „zware" C-pro-
gramma heeft 'gevolgd Het
zal duidelijk zijn dat het lager
beroepsonderwijs geen fuik-
hoeft te, zijn. Er zijn nog tal-

van mogelijkheden om verder;-
te leren en over te stappen op -

andere, hogere, opleidingen^

In theorie kan veel Of dat
ook m de praktijk te realise-'

ren valt hangt af van de capa-^
citeiten, de inzet en de ambif
ties van de leerling zelf

ALGEMENE TECHNISCHE
SCHOOL^«HAARLEM"
Verspronckweg 150, 2023 BP HAARLEM,
tel. 023-261496

:aanmelding voor-

:schakelcursus L.B.O.-
M.B.O.
'Cursus voor het behalen van een 2e diploma met
•^een aantal vakken volgens het C-programma,
j'zoidat dit toelating geeft tot het Middelbaar Be-
•^roepsondenwijs.

'•Toelatingseisen L.B.O.-diploma B-niveau.

:ppleii]ing voor de
^jconsumptieve technieken
M

^4-jarige cursus voor de diploma's

cBrood-Sianketbakken,
i^banketbakken en kok-kelner

>;'\fhankeli|k van vooropleiding is pfaafsirtg in een hoger leerjaar

^tmogelijk.
'', »

!; Opleidingen op A-, B- en G-niveau met aansluitmogelijkheden op de
^'Middelbare Horeca School en de opleiding in het kader van het

;,
leerlingstelsel.

'« Aan de school zijn tevens opleidingen verbonden voor: Mechanische

^techniek met afd. fijnmechanische techniek, motorvoertuigentech-
.* niek, elektrotechniek, bouwtechniek met afd voor timmeren, meubel-
° maken, schilderen (afwerkingstechniek) en metselen

4

^jVoor alle bovenstaande opleidingen worden in het kader van het

; leerlingstelsel vervolgcursussen georganiseerd.

'i OPENBARE LESSEN OP VRIJDAG,
::'13 MAART VAN 19.00-21.00 UUR
:-

;' Aanmelding en inlichtingen dagelijks van 8 30-16.30 uur.

EDELMETAALBEWERKEN
MMii'4,Mi^^.zi^versmede7i,edelsteenlcunde,

'"
'stijlleer '^en versieringstechnieken

aan de

. scholengemeenschap
amsterdam west

(v/h Ir W Maas Geesteranusschool)
Posljesweg 1 Wilh Druckerstraat 3
Tel 181225 Tel 156606

Inschrijving
Leerlingen met n diploma MAVO, HAVO of VWO

of enkele laren daarvan
kunnen na overleg in hogere klassen worden geplaatst

Na 6 klassen lagere school

IS plaatsinq in de brugklas mogelijk

OPENBARE LES OP
ZATERDAG 28 MAART (10-12 UUR)

Middelbare school voor scheepswerktuig-
kundigen

Verspronckweg 150, 2023 BP HAARLEM Tel 023-261496

Opleiding tot scheepswerktuigkundige

Na het behalen van het diploma (VD) kan men gaan varen als officier ter

Koopvaardi) of op andere schepen in de functie vaT werktuigkundige Ook
aan de wal zijn vele fjncties mogelijk op (VITS-nivoau Het diploma geelt

toelating tot het Hoger Beroeps Onderwijs

TOELATINGSEISEN:
Diploma L T S (3 vakken op C-niveau) fvl A V O - 3 met wiskunde MAVO
- 4 of een gelijkwaardige opleiding

Opleidingsduur 3 laar

OPENBARE LES Of> VRIJDAG 13 MAART VAN 19 00-21 00 UUR
Aanmelding en inlichtingen dagelijks van 8.30-16.30 uur.

Zocherschool
voor Tuinbouwonderwijs
ELSWOUTSLAAN 20
2051 AE OVERVEEN
TELEFOON 023-245035

Fen school die aansluit op het lager onderwijs

Een school met en voor ,
groen '. bloemen en

planten bijzonder traai gelegen op het land-

goed ElEWVOUt

Naast algemeen vormend onderwijs wordt

prakti|konderwijS gegeven in do vakken aanleg
en onderhoud van tuinen, bloemenleelt en

• blocmsierkunst De opleiding duurt 4 laar

H( ( (t u bcl,nng>-,lc'llifiq'' M.n.'ik Unn ccii dispraak

vDui i'i'n ronclluidiiiq

Open dag zalordag 21 maart van 1 1 00 uur tol

M 00 uur

Aan de school zijn vakscholen in het kader van het

leerlingwezen verbonden voor de opleidingen lot

vakbekwaam hovenier en bloembiniier(ster). ,

Analysten School

„Amsterdam"

Gesubsidieerde avondschool voor laboratorium-
medewerkers

Inschrijving van nieuwe leerlingen

voor de cursus 1981-19S2

Opleidingsmogelijkheden

— Middelbaar Beroeps Onderwijs'
• analytisch chemische 'richting

— Hoger Beroeps Onderwijs:
• voorbereidende cursus voor HBO-A
9 algemeen chemische nchting HBO-A
• analytisch chemische richting HBO-B
• organisch chemische richting HBO-B

Inlichtingen of aanvraag van een prospectus

Administratie A S A Postbus 9023 1006 AA Amslcr-

dam telefoon 020-716973 of 020 158290

sint 3{u^ertus

tJl.Ji. ^iV'ccaréroocC-'cn éan(iet6akkers-'

Jli'indcn' de- fossfraatij. wssciylmstcrdam- li^est'
' mcxCern cotistimjtïef cmr(êrH'jfS tnef opCeicCituj tbt fieV cCïpComiu y'oor:

:ioli, lieCner,

froocC- Omfief^aillcK

fanictfafificr,

sCa^cr. ^
"^ voor sCfiijcr: i'ooroplcitfintj >wr /{er (ct'ri tnijnYzi^'n

C 't)niu-i',m i&opCcid'intj kjuur, mi iC(y üh^cre^ scfïooC 'èczitt'crs mn fiet aij^ronni-jini'V' ml{l(t'iioj} C-nhvitu

i' r iju cl'i'CiiUOuar üir: 7AicüfeC6aar:^forccn -.Sfutfcrs, 'Biif({rt i)\sr/iooC.M'i((ift'Co'iiio\7fi4is/!'iu<ii>(i( mfi'^; il'('(so

Privé KappersvakscSiool

2-jari9e vakopleiding

(dag en avond)
Informatie:

Cornelis Trooststraat 37
Postbus 51331, Amsterdam.

Telefoon 020-428077 - 719888
na 19.00 uur

t
'

i I
u il

INSTITUUT RIA DE KORTE
Nic Witsensiraat 3 5 Amstordam
tel 020-233994

Vraagt nu de gratis studiegids aan van de
opleidingen tot

SCHOONHEIDS-
SPECIALISTE
(erkende STIVAS school)

MANICURE
PEOICURE/CHIROPODIE
(erkend door de Ned Ver voor Voetverzorging)

Al deze cursussen worden zowel overdag, als

's avonds gegeven Aanvang aug /sepl 1 981

VANAF HEDEN INSCHRIJVING!!

ijMOiyo
Samenwerkingsschool voor de IJmond

en het Haarlemse gebied

Roos en Beeklaan 4 - Santpoort - Tel 023 376821

INSC
VANLE

Dagopleidingen BOUWKUNDE
WEG EN WATERBOUWKUNDE
PROCES- EN MILIEUTECHNIEK
WERKTUIGBOUWKUNDE
ELECTROTECHNIEK/ELECTRONICA

Part-time

opleiding PROCESTECHNIEK
Tot het eorste leerjddr van alli'afdelinqon kiinnun worden to"cji' non

a Bezitters Vdn een LBO diplomj wjiiiLii) di' vikkcn NidcHinds of i"n mddenu
taal, wiskunde en ndtuuckundo valqcns h t C proiiuniiiid lop C nm m' /i|n (n

examineerd en de overige dne vdkkui tcnmin.io voliims h i B pro )i iniim (op

B niveau)

D Bezitters van een MAVO 3 diploma dii. vooi wibKuiidt up li < i x miLH t>i ii vp)

doende hebben behaald

c Bezitters van een MAVO 4 diplomd

d Bezitters van een bewijs van overgang vdn do derde iiddr d- \ i ^rdt kljs 1

1

AVO

e Degenen die een geli|kwadtdige opleiding hebben u nottn

INSCHRIJVING

Een aanmeldingsformulier kan worden aaiiqevradc)d of dfqthddiri bi| de ddniinistidiie
van de school Het ingevulde formulier moet o spoi duj niogehil m i ii bt slibi voor
8 mei asm het bezit zijn van do school ook dis nien nog nu t het v leiste bewijs
van toelating tiezit

Voor het bezoeken van do mfornidtie avonden die op de IJmond MTS qtqeven worden
kan men via de administratie van de school een alspr jak iimkLii

^
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Peugeot enTalbot hebben watsamen
Een grandioze voorjaarsshow

met de nieuwste modellen, o.a.: de TALBOT TAGORA
en de MATRA MURENA.

Daarnaast vele attracties, o.a. de kans om een

REIS NAAR PARIJS
of zelfs een

NIEUWE PEUGEOT 305 TE WINNEN.
Bovendien zullen wij voor ome rekening bij iedere tijdens de show ver-

kochte auto een anti-slipcursus van Slotemakeri Antislipschool verstrekken.

Autobedrijf Versteege B£
Pakveldstraat 21 Zaridvoort. Tel. 02507 - 12345

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

zijn waar zowel bij kunst- als bij daglicht. Dag en nacht
precies de juiste tijd! Het is een niet genoeg te waarderen

zekerheidlTijd van Waaning: precisietijd!

Komt u eens kijken in onze showroom, 't fs een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

i»^iii».i^^,i«ii»i»rix.i..«K«.
i^^.«,i^i.Mi^<ii»ii» .11 „,.„ i, , j

^10^0^^

Voor het komend zomerseizoen,

heeft zwen-bad „De Duinpan",

plaats voor

seizoen-medewerkers
(half mei - eind augustus), leeftijd minimaal

19 jaar en minstens in het bezit van het zwem-
diploma zwemvaardigheid.

Schriftelijke sollicitatie aan zwembad

„De Duinpan"
Vondellaan 57 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 12170.

HONDENKAPSALON

Renee
voor vakkundig
KNIPPEN -SCHEREN
TRIMMEN -WASSEN

OOR- en

VOETBEHANDEUNC.

Van Ostade«tr. 28
Tel. 1 56 26

Welke dame heeft oude,

goed welkende

hand-

naaimachine
te koop?

TeL 02507 • 1 51 62

Ingrid Gordijn

heeft op

Tennispark Rijnegom te Aerdenhout
nog mogelijkheden om

TENNISLESSEN
te geven en wel op vrijdagmiddag van
13.30-14.00 uur en van 15.00-16.00 uur.

Voor iedere informatie:

te!. 02507 - 1 37 83

Uw adres voor

elast. kousen, pan-

ties, knie- en enkel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

€% PORQUE ?
VOORT

Kerkstraat 18 - Telefoon 02507-12728

Zandvoort is best gezellig!

Wisl u dat in Porque iedere donderdagavond erg

gezellige Franse avonden gehouden worden.

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen
met de daarbij behorende Franse kaas, die u wordt

aangeboden door het huis.

Hartelijk welkom

EjniTi
Maand maart 1981:

1. Aangeboden: de beneden-duplexwoning Van Lennep-
weg (oneven). Huurprijs / 122.'K) perrnaand.

Gevraagd: eengezinswoning.

2. Aangeboden: bovenduplexwoning Nic. Beetslaan.
Huurprijs /^ 153.25 per maand.

Gevraagd: 3-kanierflat Van Lennepweg (1 hoog).

3. Aangeboden: flatwoning voor alleenstaande, Lorentz-

straat. Huurprijs f 432.85 per maand.
Gevraagd: woning In centrum.

4. Aangeboden: flatwoning voor alleenstaande, Lorentz-
straat. Huurprijs/ 432.85 per maand.
Gevraagd: grotere woning.

5. Aangeboden: flatwoning Flemingstraat begane grond.
Huurprijs / 5t5.30 per maand.

Gevraagd: eengezinswoning in Noord.

Woningruilgeschiedt alleen volgens de richtlijnen van de
niilregeling. Belangstellende huurders van EMM of Ge-
meentewoningen dienen vóór eind maart 1981 schriftelijk

te reageren onder vermelding van de aan te bieden woning
enlidmaatschapsnummerfgeboortedatum.

(la reine}
ZANDVOORT

Een uitstekend restaurant voor uw lunch of .diner.

Stel uw menu samen uit onze é la carte schotels

naar uw eigen smaak en budget, of kies ons visr-

gangenmenu.
Gerookte torelienfitet op toast met mierikswortelsaus.

.

GEROOKTE FORELLENFILET
op toast met mierikswortelsaus.

In boter gebakken

tongscharfilet

TONGSCHARFILET
met groentegarnituurgevuld.

GEBRADEN OSSEHAAS
met choronsaus geserveerd.

SOESJES
gevuld met vruchtenmoes en slagroom.

's ZONDAGS PtANO-ENTERTAINM.ENT

's WOENSDAGS GESLOTEN

Reserv. 02S07-122S3, Kerkstraat 15.\

TEHUUR OFTE KOOP

VITRINE OP
KERKPLEIN

Inlichtingen tel. 12755.Na zes uur.

Gevraag^ër^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NET MEISJE
voor de bediening van 's morgens 8 tot 1 1 uur
en 's avonds van 5 tot 8 uur.

En een flinke vrouwelijke

HULP
voor de kamers van ±. 8.30-12.00 uur.

Telefonische afspraak graag na vrijdag 13 maart

vanaf 16.00 uur.

Hotel Interlaken
^^\/anSpeykstraat20-TeM2966j^^^

AD^EPTEREU

DOtT
VLRKOPLN

BIJ

RANDSTAD
PUBLIKATILS

Te koop, zonnige, ruime

eengezinswoning
op het zuiden.

Prijs: f 162.000.- k.k.
Tel. 03200 -30982.

JAN KROESE
MAKELAAR O.G.

TAXATIËN
Brederodestraat 116. Zandvoort.

telefoon 13244

ZANDVOORT
De Ruyterstraat38

4-kamer HOEKFLAT met garage.

Koopsonn: f 135.000.

Inlichtingen:

CENSE MAKELAARS O.G.
Telefoon 02507 -12614.

't Kindeminkeltje
Buureweg 1, Zandvoort

telefoon 16580

is weer open met een

nieuwe kollektie en

in een nieuwe sfeer.

Komt u gauw kijken?

Datsun Chciry:
Meer kracht onder de kap,jonger van lijn.

Prijs v.a. 13395.-, 1400 GL v.a. 15.995.-. Prijzen inci. BTW, af Lisse.

DatsunStinnyi
Sterkere motor, minder ben2dne.

Prijs v.a. 13.995.-, 1500 GL v.a. 16.295,-. Prijzen incl. BTW. afLisse.

Gratama
Raadhuisstraat 15-21

Telefoon 023-289846

Heemstede

Sub.dealer:

Autobedrijf
J. Heining

/ r

Schulpweg 4-6

Telefoon 023-242830

Aerdenhout

DATSUN Rekenop Datsun.

DatsunBltiebird
Op niets is bezuinigd, behalve op *t verbruik.

Prijs v.a. 17.995.-, 2.0 GL Diesel v.a. 22.950.-. Prijzen inci. BTW. afLisse

Lichtmetalen wielen legen meerprijs leverbaar.

DatsunUrvan
De besteller die méér heeft en alles kan hebben.

Prijs v.a. 15.300,- exd. BTW, 18.054,- incl. BTW. af Lisse
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VEILING TER DEKKING KOSTEN

Lions Club organiseert

contactdag voor MS-patiënt
KENNEMERLAND - De
Lions Club Haarlem en om-
streken heeft een bijzonder

initiatief genomen: op zater-

dag 4 april zijn alle Multiple

Sclerose patiënten welkom
op een contactdag in het ge-

bouw Schalkererf, waar een

forum van specialisten vragen

zal beantwoorden en 's mid-

dags een ontspannend pro-

gramma wordt geboden. Ter
dekking van de kosten orga-

niseert de Lions Club een
veiling van goederen.

Activiteiten NVvH
ZANDVOORT - De Nederlandse Ver-

eniging van Huisvrouwen, kring Zand-
voort, heeft voor deze maand maart
een programma opgesteld dat er als

volgt uitziet.

Dinsdag 17 maart: in het Gemeen-
schapshuis om 14.00 uur een causerie

met dia's over een reis naar de Oost-

kust van Canada en Brits-Columbia

door de heer en mevrouw Naufa.

Woensdag 18 maart: duinwandeling
nar ,,Oase", vertrek met de NZH-bus
van het centrum van Zandvoort om
13.25 uur.

Vrijdag 27 maart: om 18.00 uur panne-
koeken eten in het Pannekoekenhuisje
aan de Zeestraat 36. Opgaven tot e.n

met 23 maart bij mevrouw Fagel tel.

16290 of mevrouw Louman tel. 14081.

Op de donderdagen in maart zijn de
spélmiddagen in het Gemeenschaps-
huis en deze beginnen om 14.00 uur.

Inbraak

ZANDVOORT - In de nacht van
donderdag op vrijdag vorige week, is in

het winkeltje van een benzinestation an

de Van Lennepweg ingebroken. Een
bedrag van ƒ 150,- wordt verrnist even-

als een hoeveelheid sigaretten' ter waar-

de van ongeveer ƒ 5000,- Men was de
winkel binnegekomen via het uitnemen
van een raam.

V|am-€iffsiis

ZANDVOORT - De Stichting EVA
wi) op woensdag 1 april starten met een
VLAM cursus in wijkcentrum 't Stek-

kie aan de Fahrenheitstraat. De letters

VLAM staan voor: Vrouwen Leren
Aktief Meedenken. De cursus gaat

over emancipatie en duurt zes weleen,

ledere week zal er over een ander, met
elkaar gekozen onderwerp, gepraat

worden zoals bijvoorbeeld: huwelijk en

andere samenlevingsvormen, vrijheid

en verantwoordelijkheid etc. De eigen

bijdrage voor de cursus bedraagt

ƒ 15.— . De cursusavonden beginnen
om 20.00 uur. Belangstellenden kun-

nen zich aanmelden bij Lonneke Se-

gaar, tel. 15579.

Randstad Publicaties

Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-2841

1

Jaariijks zet de Lions Club zich in voor

één of meer goede doelen. Voor het

jaar 1981 (het jaar van de gehandicap-

ten) leek het zinvol een speciale dag (e

organiseren voor MS-patiënten. Multi-

ple Sclerose is een aandoening van het

centrale zenuwstelsel, waarbij op vele

plaatsen in hersenen en ruggemerg
verhardingen ontstaan. De oorzaak is

niet bekend, hoewel een virus wordt
vermoed. Multiple Sclerose is nog een
chronische ziekte, die gekenmerkt
wordt door plotselinge opflakkeringen,

gevolgd door kort- of langdurende pe-

rioden tijdens welke de aandoening
schijnbaar tot stilstand komt. De typi-

sche ziektebeelden van MS worden
dikwijls maanden- tot jarenlang vooraf-

gegaan door verschijnselen die niet als

zodanig worden herkend: zwakke arm
of been, met lichte stijfheid en ver-

moeidheid, lichte emotionele stoornis-

sen of moeizame controle van de blaas.

De meest uiteenlopende behandelin-

gen die worden toegepast als genees-

middelen, massages, spieroefeningen,

dieetkuren, blijken veelal slechts een
verbetering van voorbijgaande aard te

geven. De ziekte kan dan ook tiental-

len jaren duren. Bekend is dat Multiple

Sclerose-patiënten psychisch grote

moeite hebben met de aanvaarding van

dit slepende proces, dat hen steeds

weer een stapje verder naar beneden
duwt.

Steun van artsen en gezinsleden is dan
ook onontbeerlijk, maar ook contact

van mensen onderling die hetzelfde aan

den lijve ervaren, kan belangrijk hel-

pen.

Vereniging

Er bestaat een landelijke vereniging van
MS-patiënten en alle in Zuid-Kenne-
merland wonende leden daarvan zijn

aangeschreven. Echter ook zij die geen

lid zün en wellicht nog in het beginsta-

dium verkeren, z^jn van harte welkom.
In 't Schalkererf aan de Bernadotteiaan

in Haarlem /Meerwyk, is plaats voor

circa 70 deelnemers met ieder een bege-

leider. Aanmelding is mogelijk tot 15

maart, bij de heer H.E.H. Rahusen,
Crayenesterlaan 38, 2012 TK Haarlem.
Als men niet op eigen gelegenheid kan
komen wordt gezorgd voor vervoer,

indien noodzakelijk per ambulance. Ie-

der die zich aangemeld heeft, ontvangt

voor 4 april nog een bevestiging.

Programma

Het programma in de ochtend omvat
een openingswoord door de president

van de Lions Club, drs. B.W. Linde-

boom, waarna de forumleden inleidin-

gen zullen houden. Deelnemers aan het

forum zijn: dr . H.K. Walbeek, neuro-

loog; J. Helvoirt, verpleeghuisarts; J.

Beckers, fysiotherapeut; G. Herrewijn,

gemeenschappelijke medische dienst

Haarlem; J. Vial, revalidatie-arts en
mevr. M. du Bois, Nederiande MS-
stichting.

Na het beantwoorden van de ingedien-

de vragen door het forum volgt een
gemeenschappelijke lunch. In de mid-
daguren treedt Fons Jansen op en hij

doet dit geheel belangeloos.

Gedurende de dag, die om 10.30 uur
begint en om 15.30 uur eindigt, zai alles

in het werk worden gesteld om het de
deelnemers zo prettig en gemakkelijk
mogelijk te maken. Een arts en ver-

Aanstaani/e zaterdag:

Jan P. Strijbos negentig jaar!

HEEMSTEDE /BENT-
VELD - Aanstaande zater-

dag 14 maart wordt vogelken-

ner en publicist P, Strijbos 90
jaar. Omdat een receptie te

vermoeiend zou zijn, wordt
het feest in alle beslotenheid

gevierd.

Sinds 2 oktober woont het echtpaar

Strijbos in huize Bodaan in Bentveld.

Het verlaten van het eigen huis aan de
Claus Sluterweg in Heemstede, waar
Jan Strijbos een halve eeuw had ge-

woond, betekende een diepe ingreep,

zo vertelt zijn vrouw, maar ,.we heb-

ben de stap gezet vanwege een medi-
sche indicatie". We zitten aan de kant

van het duin en dat maakt erg veel

goed. Mijn man is zo'n typisch op de
duinen gerichte mens, hij heeft ook
nooit ergens anders willen wonen. Een
grote handicap voor hem is toenemen-
de doofheid, waardoor hij weinig vo-

gelgeluiden meer kan horen. Toch ge-

niet hij'hier erg: je ziet de groene en de
bonte specht, konijnen, zo nu en dan
loopt er eens een ree voorbij. En we
kunnen zo het duin in. In zijn leven

heeft Jan P. Strijbos tal van onderschei-

dingen ontvangen. De laatste op 20
september van het vorig jaar, toen hij

op Soestdijk uit handen van prins

Bernhard „de gouden ark" ontving

voor zijn gehele oeuvre, dat tegen de
25 boeieen over de natuur en speciaal

over vogels omvat, alsmede een ongc-
teld aantal kleurenfilms. Slechts drie

andere Nederlanders mogen zich ,,t4d-

der van de gouden ark noemen": prof.

Mörzer Bruins, dr. Westerman en jhr.

Loudon te Aerdenhout. De zelfzame

onderscheiding wordt toegekend aan
hen die zich bijzonder hebben ingezet

Jan P. Strijbos.

voor natuurbehoud. Voor-zijn boeken,
zijn films, zijn foto's heeft Strijbos

nooit een cent subsidie ontvangen. Zijn

wereldreizen, naar' Spitsbergen, ^uid-
Afrika. Nieuw Zeeland, de Galapagos-
eilanden, financierde hij door 70 lezin-

gen Ie houden voor de kerst en 70
daarna. ,,We hebben een heel plezierig

leven gehad'|, zegt zijn vrouw, aan de
ene kant wel sober, maar daar namen
we allebei genoegen mee.
Reizen doen ze nu niet meer. Wel ligt

er nog een boek in mapuscript klaar

over ,, IJsland, de Shctlahds en de Far
Öer-eilanden", maar daarvoor dient

nog een uitgever te worden gevonden.
Verder blijft Jan Stijbos, nog zeer
vitaal en overal in geïnteresseerd, nog
regelmaltig bijdragen leveren aan het

blad , .Vogels" van de Vereniging Be-
scherming Vogels en wil hij zijn pen
ook nog wel eens verdienstelijk maken
voor de oudere mens.

pleegkundig personeel zijn de gehele

dag -aanwezig.

Kosten

Om de kosten van deze dag te dekken
stelt de Lions Club zich voor een
veiling te houden in samenwerking met
het Haerlemsch Veilinghuys, Spaarna
86-88, Haarlem. Het ligt in de bedoe-
ling tijdens een normale veildag, op 2

april, een partij door de Lions verza-

melde goederen in te brengen, voor-

zien van Lions stickers. De Keren Alta

en Van der Pot van dit veilinghuis

hebben aangeboden belangeloos mee
te werken. De nette-opbrengst komt
derhalve ten goede aan het doel.

Strandloop en

Halve Marathon

op 22 mawi
ZANDVOORT - Op zondag 22
maart wordt in samenwerking met
Rijwiel Toer Club ,,Olympia" Am-
sterdam de 15e Strandloop Zand-
voort gehouden en de 6e Halve
Marathon Zandvoort-IJmuiden v.v.

Het programma bestaat uit de vol-

gende afstanden: 4 km voor junio-

ren t/m 12 jaar, inschrijfgeld

ƒ2,50; 4 km voor senioren, in-

schrijfgeld ƒ 3,50; 8 km voor senio-

ren, inschrijfgeld ƒ 3,50 en 21 km
voor senioren, halve marathon, in-

schrijfgeld ƒ 5,—

.

Aangezien hel hier het 3e lustrum
betreft van deze strandloop is voor
iedere deelnemer een bijzonder
fraaie herinnering beschikbaar.

Aan de afstanden 4 km en 8 km kan
door iedereen worden deelgeno-
men, omdat hiervoor geen tijdsli-

miet geldt, dus de strandloop is ook
bij uitstek geschikt voor wande-
laars. Voor de 21 km Halve Mara-
thon Zandvoort-IJmuiden v.v. zal

door iedereen een verklaring van
gezondheid moeten worden onder-
tekend.

Inschrijven kan op 22 maart voor de
4 km en 8 km aan de kassa's op de
Rotonde (nabij het strand) en voor
de 21 km in strandpaviljoen no 8
,,T«fpunt". De start is op de Ra-
tonde, voofdèTkraTóüi 12.00 Yiur

en de 8 km en 21 km om 12.05 uur.

Muaekcentnim

HAARLEM - Het algemeen bestuur

van het Muziekcentrum Zuid-Kenne-
merland houdt op donderdag 12 maart
in het stadhuis van Haarlem, ingang

Prinsenhof, een vergadering die om
20.00 tiur begint.

De agenda voor deze avond vermeldt

onder meer: benoeming van de heer

Q.J. van Trigt tot opvolger van de heer

T. van Erp; discussie over samenwer-
king van het Muziekcentrum met Krea-
ter; bespreking over de notitie ,,Zeven
jaar muziekonderwijs in Zuid-Kenne-
meriand en hoe nu verder"?; vaststel-

ling van de lesgelden voor het cursus-

jaar 1981/1982; stand van zaken om-
trent het Sweelinck Conservatorium.

WandeHoctit

ZANDVOORT - Voor de 32e keer

houdt de Politie Sport Club Bloemen-
daal op zaterdag 4 april de jaarlijkse

wandeltocht. De startplaats is bij het

jeugdhuis aan de Donkerelaan in Bloe-

mendaal, te bereiken met de buslijnen

92 en 93.

De afstanden en starttijden zijn voor de
40 kilometer vanaf 8.30 uur en voor de

5, 10, 15 en 25 kilometer vanaf 9.30

uur. Inlichtingen en voorinschrijvingen

bij het politiebureau in Overveen. tel.

023-259101. N.S. reductie is van toe-

passing.

Om wat voor goederen gaat het? De
Lions Clubs, die zelf ook al tientallen

brieven heeft laten uitgaan naar vrien-

den en kennissen, denkt aan meubilair,

inclusief tapijten, tafelkleden, aan an-

tiek en curiosa, koper, tin, antiek

speelgoed, kur)Stvoorwerpen, aarde-

werk, porselein, kristal, schilderijen,

aquarellen, etsen, tekeningen, siera-

den, gouden en zilveren voorwerpen en

munten. Veelal zijn er in ieder huis wel

voorwerpen waar men jarenlang niet

naar heeft omgekeken of die men toch

van de hand^wilde doen.

Het is niet nodig om de voile opbrengst

af te staan; bij duurdere zaken kan
iedereen zelf bepalen welk percentage

bestemd is voor de contactdag, maar
minimaal moet dit wel 15% zijn. De
regeling geldt niet voor voorwerpen die

minder dan ƒ 30,— opbrengen.

Wie nooit naar een veiling gaat heeft er

waarschijnlijk geen idee van welke
prijzen bijvoorbeeld oude speeltjes nu
halen, evenals meubelen die enkele
jaren geleden meestal bij de reiniging

terecht kwamen. De Lions Club ziet

hel dan ook als een gelegenheid bij

uitstek voor ieder die iets van de hand
wil doen om én een goed doel te

steunen én zelf ook een redelijke prijs

te maken. De kijkdagen zijn gepland
op 28 en 29 maart.

Adressen

Wie iets in wil brengen wordt verzocht
dit te melden bij één der volgende
adressen:

mr. P.C. Fuhri Snethlage, Crayenester-
laan 44, Haarlem, tel. 285618; A.
Brinkman, Vrijburglaan 33, Overveen,
tel. 264«63; H.E.H. Rahusen, Craye-
nesterlaan 38, Haarlem, tel. 281468.
Overleg is mogelijk en indien gewenst
worden de goederen door de Lions-
leden afgehaald.

Jochem Blaauboer, na 200 km schaatsen nog even een tiental km.
langlaufen.

Parkeercontroleur Blaauboer

overmeesterde het Finse ijs

ZANDVOORT - Evenals tweejaar gele-

den is Jochem Blaauboer er ingeslaag(^

om de alternatieve elfstedentocht, in het

Finse Lathi, tot een goed einde te

brengen. Ook toen vond hg het niet zo

beiangnjk, dat deze schitterende pres-

tatie, in het plaatselijke nieuws vermeld
zou worden. Maar in een dorp gaat zo

iets niet onopgemerkt voorbij. Oe be-

kende Zandvoortsc parkeermetercon-

troleur deed het de dag na de 200 km
nog eens, dunnetjes over en had toen

geen enkele moeite met de 10 km
langlauf.

Dat van een ujtstekende prestatie ge-

sproke"h Ican"^worden blijkt wel uit het

feit dat van de 205 deelnemers er 1 17

aan de finisch kwamen. Onder de
uitvallers de bekende schaa'tsrijders

Jeen v.d. Berg en Hans van Helden,
die vroegtijdig de pijp aan maarten
gaven. Jochem Blaauwbq;er echter niet.

Voor de vijfde maal reed hij mee en het

was de tweede keer dat hij de monster
rit volbracht. Vorig jaar gelukte het

niet maar toen waren de omstandighe-
den te bar. Nu stapte hij na iwaaft en
een halfuur moe maar voldaan van hel

IJS.

Jochem Blaauboer 7elf over zijn presta-

tie; ,,Het waren vier ronden van 50 km.
over een gigantische ijs- en sneeuw-
vlakte. De eerste twee ronden ging het

prima. Goed weer met wel wal scheu-

ren in het ijs, maar in twee en een half

uur was ik rond. In de derde ronde kom
je jezelf tegen. De eenzaamheid op de
ijsvlakte, je ziet niets of niemand en

dan moet je wel tegen jezelf pralen

van, kom op, doorzetten, want anders

.red je het niet", aldus Blaawboer.

Nadat de derde ronde was overwonnen
heeft Blaauboer ook de vierde ronde
even gepakt. Al was de duisternis toen

ingevallen en moest het tempo daar-

door wat zakken, zonder kleerscheuren

kwam Jochem uit de strijd.

Dat zo'n trip niet zonder voorbereiding

eventjes gedaan kan worden spreekt

vanzelf. ,,Het gehele jaar voetbal ik en
af en toe ren ik langs het strand om de
conditie óp peil te houden, maar de

maanden januari en februari wordt het

pas echt serieus. Een a tweemaal per
week naar de kunstijsbaan in Alkmaar

en elke dag thuis op de rollerbank een

uur fietsen. Alcoholische dranken zijn

er niet bij'*, zegt hij.

De 46-jarige Jochem Blaauboer is van

kindsaf opgegroeid mei ijs, en de

schaatssport vind hij dan ook een

eindeloze sport, waarvoor je karakter

moet hebben. Je moet kunnen afzien

soms zelfs wal pijn lijden om goed te

kunnen meedraaien.

Dat de conditie goed is bij Blaauboer
bewees hij een week later, door een 25

km ril voor de politiekampiocnschap

'ook nog even uit te rijden. Of hij hel

nog eens gaat proberen? ,,Hct is zo'n

fantastisch evenement en uitstekend

georganiseerd, dat ik ga proberen om
de rit voor de derde maal uit te rijden,

aangezien ik dan de zilveren speld

ontvang en dat is toch wel mooi",

meent een terecht trotse Blaauboer.

En Jochem kennende zal het hem
volgend jaar zeker gelukken, om deze

zeer knappe verrichting te herhalen, als

het weer zoals dit jaar, maar meezit.

Sportraad komt

maandag bijeen

ZANDVOORT - De leden van

de .sportraad in Zandvoort hou-

den op maandag 16 maart een
vergadering in het gebouw De
Krocht om 20.00 uur.

De agenda vermeldt onder meer de
volgende onderwerpen: een schrijven

van de Stichting Haarlemse sportraad
over een motie van de openbare verga-

dering van 25 februari dit jaar omtrent
hel behoud van de Kunsiijsbnan Ken-
nemcrland; een schrijven van burge-

meester en wethouders over subsidie

aan de Tennisclub Zandvoort. en de
sportuitwisseling Zandvoorl-Dronlen
1981.

Rüaart-programma

Vroifwen van Nu
ZANDVOORT - De Vereniging Vrou-
wen van Nu in Zandvoort heeft voor de
maand maart een programrna samenge-
steld met de volgende aktiviteiten:

Do. 12 maart: de heer Kooij vertelt het

een en ander over de kunstschatten m
het Frans Halsmuseum in Haarlem,
aanvang 10.00 uur.

Om 14.00 uur praatmiddag in Zoiner-
lust, Zandvoort, bedoeld voor nieuwe
leden en introducées.

Wo. 18 maart: wandeling naar het

Karrewicl, verzamelen om 10.00 uur op
de Rotonde in Zandvoort.
Do. 19 maart: excursie naar Doesburg
en Dieren, 's morgens een bezoek aan
de mosterdfabriek en een lunch in de
Mosierdhoeve, 's middags staat een
rondleiding met dia-vertoning in de
Gazellefabriek op het programma.
Kosten ƒ 22,50 en de bus vertrekt om
8.00 uur vanaf het Gemeenschapshuis
in Zandvoort.
Di. 24 maart: in de Haarlemse Schouw-
burg voert de Zandvoortse Operette-
vereniging „De Zigeunerbaron" op.
Kaarten k f 15,— verkrijgbaar via de
telefoonnummers 13840, 14085 en
Haariem 023-256316. Kosten van ver-

voer zullen zeer laag zijn door eigen
bussen.

Wo. 25 maart: bezoek aan de Techni-
sche School, Verspronckweg 150 in

Haarlem. Na de rondleiding door het

gebouw is er in het restaurant een
warme lunch, verzorgd door de Koks- 1

school. Aanvang 11.00 uur, vervoer op -

eigen gelegenheid. Kosten voor de
lunch zijn ƒ 7,—

.

Do. 26 maart: vanaf 14.00 uur paasver-

sieringen van brooddeeg maken in Zx>-

merlust, Zandvoort.
Laatste kunstgeschiedenisles van het

seizoen in het Frans Halsmuseum in

Haariem, aanvang 10.00 uur.

Zo. 29 maart: vertrek van de leden
voor de 2- of 3-weekse reis naar Ameri-
ka.

Snelheidscontrale

ZANDVOORT - In de bebouwde kom
van Zandvoort werd vorige week don-
derdag een snelheidscontrole gehouden
op het vervoer. Er werden 47 overtre-

dingen gesignaleerd, waarbij harder
dan 50 kilometer per uur werd gereden.
De hoogst gemeten snelheid was 78
kilometer per uur.

Demonstratie

mini-basketbal

HAARLEM - Om iedereen die geïnte-

resseerd is in mini-basketbal een betere

kijk te geven op deze sport houdt de
Nederlandse Basketbal Bond een mini

basketbaldemonstratie op zaterdag 14

maart, in de Spaarnescholengeenschap
te Sclialkwijk om 10.00 uur. Deze
demonstratie heeft plaats onder leiding

van de heer Eef Halewijn van de NBB.
Alle aspecten van het minibasketbal als

training, wedstrijden, begeleiding, zul-

len hier op speelse wijze worden toege-

licht. Belangstellenden worden ver-

wacht op zaterdagmorgen om 9.30 uur
bij de sporthal de Pellikaan te Zand-
voort, gelieve sportschoenen mee te

nemen.

(Aciverientiel

Verkoopmiddag

ZANDVOORT - De afdeling Zand-
voort van de Nederiandse Protestantse

Vrouwenbond organiseert op 25 maart
een verkoopmiddag. Deze zal worden
gehouden in het gebouw van de N.P.B,
aan de Brugstraat 15 te Zandvoort, van
14.30 tot 16.30 uur.

Weekenddiensten
Datum 14/15 maart 1981

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos
Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600
Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
tclefoonrtummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth tel.

13355, Flieringa tel. 12181, Zwer\'er
tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233

WIJKVERPLEGING:
zr. R. Leurdijk, Jan Steenlaan 28,

Heemstede. Tel. 023-286637.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
N.v. Berkcl, Zeestraat 71, tel. 13073.

VERLOSKUNDIGE; mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,

Zandvoort. Tel. 02507-14437 b.g.g.

023-313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker,
beckesiraat 17, tel. 15847.

Tlior-

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel. 023-220202 (dag

en nacht).

STORINGSDIENST
telefoon 17641

GASBEDRIJF:

POLITIE: telefoon 13043

BRANDWEER: telefoon 12000

TAXI: telefoon 12600 en 16843

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

maandagavond van 7.00 tol 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort, geldt dat er

Na het carnaval weer even

serieus. Alle gekheid op een

stokje. Wanneer komt u weer bij

me langs? Want, ik heb u nog
helemaal niet gezien uw zuster

wel trouwens, uw broer ook.

We hebben nl. L.P.'s vanaf

/ 4.95 en complete stereo-

installaties vanaf f 595.-.

En dacht u nu heus dat u bij mij

niks kón vinden, kom nou
(gauw bij RADIO PEETERS in

de Haltestraat).

Goederen terecht

ZANDVOORT - Twee Zandvociriers

van 15 jaar. beiden scholieren bleken

de postzak te hebben opengesneden die

een poslbesteller in een flatgebouw had
gezet voor de tweede rondo. De jon-

gens hadden uit de zak twee boeken en
'een postpakket weggenomen en ook
nog een teleconvcrter met een laadap-

paraat. De goederen zijn allemaal te-

ruggevonden. Vorige week, woensdag
had de ontvreemding pla.üs.

voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWlLLIGh
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17'i73. Op alle werkdagen van
11.00 tol 12.00 uur. Ook schriftelijk:

postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat, eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur,

CRISISCENTRUM
Schotcrsingcl 2. Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft dirckt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Datum HW LW HW LW
I2mrt. 7.28 2.50 19.58 15.29

13mrt. 8.20 3.38 21.09 16.25

I4mrt.
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vereniging
geeft op 24 en 25 maart a.s. een uitvoering van

n Strauss'

UNERBARON
Kaarten voor dit GROOTS evenement zijn a ƒ 15.- te verkrijgen bij:

W. v.d. Moolen, Gemeenschapshuis, tel. 14085.

R. Schaap, Potgieterstraat 36, tel. 12870.

J. Troupée, Celsiusstraat 95, tel. 13840.

J. Paap, van Ostadestraat 19, tel. 15168.

op maandag 16 maart tussen 19.00-21.00 uur in het gemeenschapshuis.

Tevens zijn daar indien voorradig, nog koopkaarten te verkrijgen.

Donateurs(trices) die inmiddels het groene programma, teyens plaats-

bewijs hebben ontvangen, dienen eveneens op deze avond plaats te be-

spreken.

Wij hopen op een grote opkomst en wensen U een bijzonder mooie

operette-avond toe.

Vergeet u niet plaatsen te bespreken:

Het bestuur.

Te koop:

Landrover 109 Pickup
met huif, bouwjaar 1977, 33.000 km, in zeer

goedestaat.

Telefoon 01719-14379, na 19.00 uur, over-
dag 023-287150, toestel 16.

Tafeltennis Kennemerland

G. Kol
Schuitengat?
teletoon 13n2

Auto brand - leven

alle verzekeringen

Goed gemeubileerde

zolder etage
metpcbr, keuken d.k.d.t.

/ 1000,- p.m.,
borgsom f 2000,-. '

Uitzichtduinen.

Br. o. nr, Z5D8
bur. V. d. bl.

AUTORIJSCHOOL DE VRIES
,

Tel. 02507 - 12355 - Zandvoort

Volgende week begint onze

theorie-cursus
(1 avond per week), voor leerlingen van andere

rijsciiolen en 17-jarigen.

U kunt zich telefonisch aanmelden.

Te koop gevraagd:

loop- en

sloopauto's
tevens onderdelen te

koop.

Tel. 02507-14836.

Wie is er bereid om
- tegen vergoeding -

's morgens

BOODSCHAPPEIU
te doen

voorfam. Koper,

Weimarweg 2,

tel.1 63 83.

Voorjaar heerlijkl

Maar dan de

speciaaftjes
van Bakkerij

R.v.d.WERFF
Tolweg 6 - Tel . 02507 - 1 5001 .

PEDICURE/

MANICURE-SALON

Mevr.
G. Hamminga

bij

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7.

tel.02507-1 23 27

Behandeling volgens

afspraak.

Gun uw bedrijf de

aandacht van een

(nog lang niet)

uitgelezen

publiek

ADVERTEER!

ZANDVOORT - Tussenstand afd.

Kennemerland in landelijke tafelten-

nis-kompetitie.

In de promotie hoofdklasse staat On-
kyo 1 op een vierde plaats met 4

wedstrijdpunten achter Scylla 3,

TTCV/Rath 1 en A'dam 78. TYBB 1

bereikte een Ie plaats in de over-

gangsklasse die zij met Docos 2 moet
delen. In de promotie overgangsklasse

bezet Onkyo 2 een Ie plaats met 10

wedstrijdpunten. Nieuw Vennep 1 be-

zet een 4e plaats met 6 en Rapidity/1

een 5e plaats met 2 wedstrijdpunten.

Bij de meisjes in de B-C groep bereikte

HTC I met 3 wedstrijdpunt.en een 5e

plaats. Bij de jongens in de A-C groep

reikt Nieuw Vennep naar de 5e plaats

met 3 wedstrijdpunten, in de C-L groep
staat Castricum 1 op de 3e en GTTC 1

uit Haarlem op de 4e plaats met resp. 6

en 5 wedstrijdpunten. In de jongens

C-N groep staat HBC uit Heemstede
op een 4e en GTTC 2 op een 5e plaats

met resp. 6 en 2 wedstrijdpunten. Bij

de meisjes promotieklassje staan GTTC
1 en Castricum 1 op een 2e en 3e plaats.

In de meisjes A-klasse wist Te Zaanen
1 uit Haarlem de Ie plaats te bemachti-

gen met maar liefst 9 wedstrijdpunten.

In de Districtklasse dames Ie klas gaat

ongeslagen Onkyo 1 aan top; in de 2e

klas deed Prowano 2 hetzelfde.

Competitie Kennemerland

Van de 235 deelnemende teams staan

er maar liefst 32 teams ongeslagen aan
de top van hun poules. En dat bete-

kent, dat deze teams zeer hoge ogen
gooien om in het volgende tafeltennis-

seizoen 1981/1982 naar een hogere
klasse te kunnen promoveren. Maar
zover is het nog niet. Een vier of vijf

return-wedstrijden staan nog voor de
boeg en ook met tafeltennis kan het

balletje vreemde capriolen maken. In

Sportprogramma

Voetbal

Zondag: Zandvoortmeeuwen-KIC
14.30 uur, Sportpark Vondellaan.

DSC'74-TZB 14.30 uur te Haarlem.

TZB-dames-DCO 2 12.00 uur, Kenne-
mersportpark Zandvoort.

Zaterdag: Velsen-Zandvoort '75 14.30

uur.

Volleybal

Zaterdag: Sporting OSS dames-Atalan-

ta 19.30 uur. Sporthal Pellikaan.

Sporting OSS heren-OVRA 3 20.30

uur, Sporthal Pellikaan.

Maandag: Aljides 3-Sportirig OSS he-

ren 21.15 uur, Beyneshal te Haarlem.

Hockey
Zondag: Ring Pass-Zandvoort dames.

ieder geval zullen de teams, die op
lagere plaatsen staan er alles aan doen
om deze 32 teams te overwinnen.
Ongeslagen teams: Heren 2e klas B:
VTC 1 uit IJmuiden; H3a: Meertreffers

1 uit Akersloot; H3B: Rapidity 3 uit

Haarlem; H4a: Te Zaanen 4 uit Haar-
lem; H4e: Meertreffers 2 uit Akersloot;
H4f: HBC 4 uit Heemstede; H4h:
Nieuw Vennep 5; H5a: HTC 7 uit

Hoofddorp; H5B: Fusia 5 uit Haarlem:
H5e: Nieuw Vennep 11; H5F: HBC 7

uit Heemstede; H5G: Tornado 2 uit

IJmuiden; H5K: Meertreffers 4 uit

Akersloot; H5M: HTC 4 uit Hoofd-
dorp: H5N: TVBB 4 uit Haarlem;
H50: VTC 6 uit Umuiden: H5P: Uni-
cum 2 uit Zandvoort; H5r: Te Zaanen 7
uit Haarlem; Dames 3B: TTCS 2 uit

Haarlem; D4a: GTTC 2 uit Haariem;
Jeugd 2A: GTTC 3 uit Haarlem; J2B:
Rapidity 2 uit Haarlem; J3a: Meertref-
fers 2 uit Akersloot; J3b: SDO 2 uit

Hillegom; J3c: Te Zaanen 3 uit Haar-
lem; J4a: Heemskerk 5; J4c: GTTC 6

uit Haarlem; J4d: Heemstede 2; Wel-
pen/pupillen 3e kl.: HTC 1 uit Hoofd-
dorp; W/P4e kl.: Te Zaanen 1 uit

Haarlem; Meisjes 3e kl.: HTC 2 uit

Hoofddorp; M.4e kl.: Nieuw Vennep
4.

Eind maart is de kompetitie afgelopen
en kunnen de standen worden opge-
maakt.

Promotiestrijd

voor ZVM-handbal

ZANDVOORT - Het'dames- en heren
juniorenteam van ZVM-handbal heb-
ben beslag gelegd op het kampioen-
schap, wat recht geeft op deelname aan
promotiewedstrijden. Indien deze win-
nend worden afgesloten volgt promotie
naar de landelijke klasse wat een uitste-

kende prestatie zou betekenen. De
dames spelen daarvoor hun eerste wed-
strijd a.s. zondag 15 maart in de Pelli-

kaanhal te Zandvoort tegen het
Utrechtse Atilla. Aanvang 14.00 uur.
De heren junioren treden a.s. dinsdag
17 maart in het strijdperk. Ook deze
wedstrijd wordt 'gespeeld in de Pelli-

kaanhal. Tegenstander is Volendam;
de aanvang is om 20.00 uur.

istevorm van functionaliteit
Audi bouwt nogal eigenzinnige automobielen. Waarin eigenschappen gecombineerd worden die op 't oog volkomen tegenstrijdig zijn. Neem de Audi 80. Onmiskenbaar een puur functionele gezins-

dagen. Met ruimte voor vijf plus alle bagage die daar bijhoort. Met zuinige motoren die hun^kwaliteiten al vele jaren hebben bewezen. En met de gestroomlijnde wigvorm die het resultaat is van

energiebesparende wndtunnelproeven. Ondanks dat accent op nuchtere functionaliteit, is Audi er in geslaagd van de Audi 80 een auto te maken die zich onderscheidt. Want voor de styling tekende

niemand minder dan topdesigner Giugiaro.

Zo^ royaal als de Audi 80 is met comfort, H©l VGrOrUlK
ZO zuinig is hij met brandstof: in de stad 1 op 10,1, bij 90

kni/h constant 1 op 14,7 en bij 120 km/h 1 op 11,1. Deze
cijfers gelden voor de Audi 80 L. Maar zelfs de meest luxe

uitvoering, de Audi 80 GLE, rijdt nog zuiniger door z'n

inspuitmotor. Bij 120 km/h 1 op 11,4.

Ook binnenin is de Audi 80 fraai en

functioneel. Zo zijn de kleuren harmonisch op elkaar

afgestemd. In het dashboard zijn vomigeving en functio-

naliteit helemaal in perfecte harmonie gecombineerd.

Overzichtelijk gerangschikte bedieningsorganen bevinden

zich direct onder handbereik, en zijn praktisch blindelings te

vinden. Opvallend detail: de zuinigheidsmeter. Waarop u

ogenblikkelijk ziet of u zuinig rijdt.

H@tcomfort in de Audi 80 vindt u stoelen die grondig

zijn getest en afgebeuld door een stalen zitvlak. Gedurende ...elegantfront van de Audi 80.

een gesimuleerde rit van 100.000 km. Dankzij deze stoelen en

de uitstekende klimaatbeheersing in de

Audi 80 door het unieke vcrvvar

mings-en ventilatiesysteem,

stapt u zelfs na een lange.

rit fris en monter uit.

. . de zuinigheidsmeter waarop u

liet ofu zuinig rijdt. .

.

Audi met Formel E: nóg zuiniger. Met de Formel E is de Audi SOLS
nóg zuiniger. Formel E houdt in een aantal nieuwe energiebesparende

voorzieningen. Zoals electroniscke ontsteking, een schakelindicator met
zuinigheidsmeter, een 4+E versnellingsbak en een unieke stop-start- in-

stallatie. Rijdt de Audi 80 LS bij 90 km /h constantal 1 op 16,4, de Formel

E loopt nóg zuiniger: 1 op 19,2.

Bij meer dan 200 V.A.G dealers staatD©VAiS GOQlGrS
de Audi 80 klaar voor een proefrit. Test'rri. Zodat u zelfkunt

ervaren hoe zo'n functionele auto, boordevol karakter rijdt.

Audi geeft een unieke carrosserie

-

garantie van zes jaar, en één Jaar

garantie ongeacht het aantal kilometers. Vraag de V.A.G dealer om
nadere inlichtingen.

Auto Striider B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel. : 02507-14565 Functioneel en veelzijdig
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Winst voor dames Zandvoort

na sterk gespeelde wedstrijd
ZANDVOORT - De hervatting van de
vcidhockcy-competitie is voor hef da-

incsteam van Zandvoort succesvol ver-

Jopen. Na een aantrckkeliyke wedstr^d
zegevierde Zandvoort met 2-1 over Spi-

rit. De heren overwinterden minder
goed en werden met miniem verschil

verslagen door FIT: 0-1.

Dames

Na het eerste fluitsignaal zochten de
Zan?3voortse dames direkt het vijande-

lijke doel op. Goed combinerend over

de vleugels en in een hoog tempo werd
het Spirit-doel onder druk gezet. Het
goede en felle spel van Zandvoort werd
in de eerste helft gehonoreerd met twee
prima doelpunten. Yvonne Ovaa open-
de de score terwijl Mieke Hamann het

goede voorbeeld volgde en voor een
2-0 ruststand zorgde.

De tweede helft gaf een geheel ander
spelbeeid te zien. Nu was Spirit de
sterkste en met snel spel probeerden zij

de opgelopen achterstand teniet te

doen. Ondanks het degelijke spel van
Karin Meyer wist Spirit een tegentref-

fer te forceren, 2-1. De dames van
Spirit roken hun kans en zetten alles op
de aanval. Gevaarlijk konden zij door-

dringen tot diep in de Zandvoortse
defensie, waarin van een lichte paniek
sprake was. Toch hield Zandvoort het

doel dicht. Aan de andere kant was het

Zandvoortse aanvalspel minder gewor-
den dan in het eerste gedeelte van de
"ïtriiH. Tf> "Pel werft hof cnol Honr het

midden van de aanval geleid, waardoor
er weinig ruimte ontstond om gevaarlij-

ke kansen te creëren. Met veel span-
ning kwam er een eind aan de wed-
strijd, zodat Zandvoort, gezien het
goede spel in de eerste helft, toch een
verdiende 2-1 zege behaalde.

Heren

Een met vier invallers aantredend
Zandvoort heeft het tegen FIT niet

kunnen bolwerken. Ondanks dit gemis
zorgden de Zandvoorters voor een
redelijke partij hockey, waarbij vooral

de jeugdige invaller Daan Fens uitste-

kend voor de dag kwam. FIT was in het

eerste deel van de strijd de betere

ploeg, combineerde goed en en was
meestal gevaarlijk voor het Zandvoort-
se doel. Het overwicht van de gasten

werd slechts uitgedrukt in een goed
afgeronde aanval, 'zodat de 0-1 rust-

stand niet verontrustend hoefde te zijn.

Na de pauze trok Zandvoort het initia-

tief naar zich toe, maar goed hockey
kon Zandvoort niet meer op de gras-

mat leggen.

De weersomstandigheden waren Van
dien aard (storm en regen), dat voor
beide teams het spelen van de bal

steeds moeilijker werd. Zandvoort was
wel de meest aanvallende ploeg, maar
uitgesproken doelrijpe kansen leverde

de veldmeerderheid niet op. De FIT-
defensie hield dan ook vrij gemakkelijk
stand.

- ". - V v-;flv.„-

?*^'.\' ^

11 - - • -. . • - . . . ~

Foto: Europress

GARAGE
STRIJDER
Burg. V. Alphenstraat 102,

Zandvoort, tel. 02507-14565.

Verrassende

zege Lions
AMSTERDAM - Het in degradatiege-

vaar verkerende Lions zorgde in de

basketball-competitie voor een enorme
verrassing door het veel hoger geklas-

seerde amsferdamse De Germaan met
87-88 te kloppen. Voor de overwinning

had Lions wel twee verlengingen nodig.

Na de normale speeltijd was de stand

72-72 en na de eerste verlenging 78-78.

De Lions hanteerde de gehele wed-
strijd het zgn. zone-press systeem en
kon daardoor steeds een kleine voor-

sprong nemen. Een zeer vechtlustig

Zandvoorts team streed voor de laatste

kans op behoud en het was vooral de
met scherp schietende uitblinker Henk
Macnack (26 pnt.) die Lions overeind

hield.

Het zag er overigens voor Lions niet zo

best uit, toen met nog vijf minuten te

spelen Pim Schön met vijf persoonlijke

fouten het veld moest verlaten, maar
een collectief uitstekend spelend Lions

sleepte er, na nog vlak voor tijd met
66-70 geleid te hebben, een verlenging

uit. In de verienging was het vooral de

geroutineerde Frans Stiphout die enige

één tegen één situaties goed afstrafte.

Gevoe

voorZ
BEVERWUK - Zandvoortmceuwcn
leed jl, zondag uedt-rom een nederlaag
in een uitwedstrijd. In Rcvcrwijk wer-
den de Zandvoorters, tegen DEM, met
een ruime doch geflatteerde 4-0 neder-

laag huiswaarts gezonden. Enige mis-

verstanden in de Zandvoortse defensie

werden koelbloedig afgestraft, waar-
door DEM op eenvoudige wijze aan de
vier doelpunten kwam.

Het openingsoffensief was voor gast-

heer DEM, dat wel door kon breken
tot voor doelman Eddy Stoffers, doch
niet tot scoren kon komen. Op het

moment dat Zandvoortmceuwcn meer
vat op het spel kreeg en het spel meer
verplaatste naar hel door DEM vcrde-

Verlies koppositie

voor Hong Kong
ZANDVOORT - In de interregionale

zaalvoetbalcompetitie is SC Hong
Kong van slag. Het verloor verrassend
van La Bouteille met 1-4 en moest
daardoor de koppositie prijsgeven.

In de eerste periode liep het nog wel bij

Hong Kong. Het nam door Richard
Kerkman een 1-0 voorsprong en meer-
dere kansen gingen verloren. Kort voor
het rustsignaal kwam La Bouteille ver-

rassend op 1-1. Na de doelwisseling
werd de strijd feller en raakte Hong
Kong uit zijn spel. La Bouteille scoorde
1-2 en de Zandvoorters moesten risi-

co's gaan nemen voor het forceren van
de gelijkmaker. De Amsterdammers
profiteerden van de geboden ruimte en
bepaalde de eindstand op 1-4.

digdc' doel, nnnicn de \Vi|kcrs onver-

wacht een \ocir\pmng. Bij een nngc-
\aLirlijkc aanval bleef de .Meeuwen-
achterhoede staan en wachtte op het

fluitsignaal \an de scheidsrechter voor
een (ivertredint:. Dit kwam echter niet

en de DEM-aanvallcr Lock kon onge-
hinderd scoren, 1-11 na twintig minuten.
De badgasten gingen dirck't op zoek
naar de gelijkmaker. Enige hoekschop-
pen en aanvallen werden" echter beslo-

ten met schoten en kopballen over of

naast het doel. Doordat DEM fel op de
man speelde, kreeg Zand%oortmeeu-
wcn weinig ruimte om in hei ritme te

komen.

Kort na de rust velde DEM het vonnis
over Zandvoortmceuwcn. Eerst ver-

dween een vrije trap van Niesten over
de te ver voor zijn doel staande Steffers

in het net en even later liet hij de bal los

waarna de attente Lock scoorde. 3-0.

Om toch nog wat terug te doen volgden
er enige omzettingen in het Zandvoort-
se team. Laatste man Kees Bruin ging

naar voren en Bert Leyenhorst volgde

zijn voorbeeld. Hierdoor moest Frans

Makkau plaatsmaken voor Bert van
Staveren. De druk op het DEM-doel
werd wel groot maar met de afwerking
lukte het helaas niet Zandvoortmceu-
wcn zette nog een aanvaller in de strijd.

Peter Schipper kwam in het veld voor

Hans Schmidt, maar ook deze omzet-
ting mocht niet baten.

Bij een uitval van DEM werd het zelfs

4-ü. Jongbloed treuzelde met wegwer-
ken en Lock scoorde opnieuw. In de
slotfase probeerde Zandvoortmeeuwen
de achterstand nog wel een beter aan-

zien te geven. Kopballen en schoten

gingen naast of werden een prooi van
de DEM-doelman.

Ik vond virat ik zocht op de Grote Kroclit o««

Van Zandvoort'Noord tot Zandvoort'Zuid AART VcCri
GROTE KROCHT23,TELEFOON 14404, ZANDVOORT VOOF gnOHtB BH TFUlt

: vanmaandag 13.00uur tol <atardag13 OOuuf

MINlQCNSTOMENKRSeH

Aieanette
GROTE KROCHT 21 ZAHWQOKt

TCl 02507 2S 74

fetftfer.

Rijwielhandel BOS
vTooro.a.

Empo, Unron, Gicom, Kalkhoff,

Motobecane, Kyoso en div

kinderrijwielen. Tevens

KlS-sleutelservice en

rijwielverhuur

Grote Krocht 27, telefoon 12954

TURELUURS
VAN HEI

TUREN?
Hoeveel mensen luren niet ais ze tv kijken, de krant

lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor

gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan

voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.

Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n

begrip.

«CHO^f,

Tureluurs
van het turen ?

WIJ ZIJN ER VOOR!
#Pfiii

>— Raadhuisstraat 47 Heemstede Teleluon 023 ;?9Ü4 73.^

's rriutgens gebracht. 'smKtdagsal schoon

NIEUW^NIEÜ
DE GLASBRIL

komt H "ns
kijken bij ons?
't is zeker de moeite waard

Optiek Slinger
Gedipt, opticien -

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Telefoon 02507-14395

Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond

Hang- en
legkast

172x50x97
in 4 dessins

159,-
Het Kastenhuis

Grote Krocht 25.

telefoon 02S07-17751

'Hli weerlIiB voor

zonnegordijnen
Ikleurechtlöjaar

garantie. In iedere

gewenste maat

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.

jtele(pon;02§g7J.77S1_

Boek en kantoorboekhandel
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SPECIALE AANBIEDING

n
i v.a. 2,00I Behang per rol

B
5 'Stof per meter vanaf Ojr«9v

Vlartinair Holland NV
gevestigd op Schiphol-C, vraagt op korte ter-

mijn

li decarette
en zooiy

OPENHAARD-
BLOKKEN

Gebr. Sweers, Hoveniers-
bedrijf, boomrooibedrijf,

'Hoofddorp.
l^oor particulieren en be-
drijven.

Tal. 023-284894, b.g.g.
282043 of 338606.

i*^*

Hun baan zal bestaan uit het, d.m.v. een op-

roepsysteem, begeleiden van onze passagiers

voor vertrek en na aankomst van onze vluchten.

Zij werken op onregelmatige uren, dus ook tij-

dens de weekenden,
Leeftijd 18 tot 35 jaar.

Algemeen beschaafd Nederlands als ook
spreekvaardigheid in de Engelse taal, aange-

vuld met evt. Duits en/of Frans is noodzakelijk.

Woonachtig: direkte omgeving Schipho!-C.

Bent u geïnteresseerd in deze funktie, belt u

dan onderstaand nummer:

020 - 153666 tst. 310, tussen 10.00-12.00 uur
en 14.00-17.00 uur, vanaf 16 maart 1981.

Raadhuisstraat 92 - Heemstede
Tel. 023 -28 61 82

lüHBaBHaaBBHHB

Voorjaar in eigen land.

Al plannen gemaakt voor de paasvakantie of
voor zomaar eens een paar dagen er tussen uit?

Verwen uzelf in jnze moderne en komfortabele
bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen,
Drenthe) aan het water in een prachtige om-
geving. Op het park tevens rest., bar, super-
markt, wasserette, verwarmd overd. zwembad,
tennisbanen, surfen, speeltuin etc.

Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.-

ISpeciale prijzen voor weekend en michvccI'J.

Inlichtingen en reserveringen: Vrije-tijdspark

Ermerzand, Dalerstraat. 7843 PE Erm (el
05915-4018.'

nii

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAIM 5, TEL 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-,

rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortorrijzoveel mogelijk voor de

DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-1.30 uur

gesloten.

Accordeon lessen
door gediplomeerd leraar (akte B).

Telefoon 02507 - 14755.
Ook voor beginners.

mmi WHISKY

mm BANNISTER

mm. eoËNAC

;OURVOISIER«^^

RS eOLS
BESSENJENEVER óf

KERSENBRANDEWIJN

MEDIUM DRY
of DRYFINO

10 DOMEGQ

onze bekende
^ggo

COTESDURHONE
PER FLES: 4.75

DOOS
INHOUD

FLESSEN

'>ƒ© A- A ».»>** '^

OKM
•AMSTEHOAM:
Nieuwpoomirui iOO

Slomii^c 110. 127
^•l'UrKlptein ia?
Pl«m -40 . -45 nr.3
'-•"liwiui ZiflpUin 3 • 5

I

• NIEUWVENNEP:
Hoofdwet 11B3

• ZANOVOOnT;

I •XATWtJKAANIEt-
ViB«f(ik«j, 2

Molo.kjb« 10 ™ "" " „ J"ktlfW JO

K.u«»I,(Mn I
Mwkr»uk 00

^"""^̂

HEYDT
UWSPËCiAAlZAAK

(NAUE
HB^NKLEDHIie

Zie onze voorjaarskollektie

in al uw speciale maten.

Zwemlessen voor jong en oud

Direkt beginnen. Nu leren, var\ de zomer
zwemmen. In ons moderne instuktiebad (water

30° C.) met 15 jaar onderwijservaring, kunt U:

• moeder -babyzwemrr>en
• jeugd vanaf 3 jaar
• jeügdprestatlecursus voor dipl.houders
• volwassenen - zwemgymnastiek -

zwangerschapszwemmen
• conditie- en recreatiezwemmen.

Opleiding A- en B-diploma K.N.Z.B.
Lessen overdag en 's avonds.

Maak afspraak voor een proefles, tel. 023-

265521.

Academie Nauwelaerts de Age
Bloemendaalseweg 152 - Overveen.

Voorjaar in eigen land.

Al plannen gemaakt voor de paasvakantie of

voor zomaar eens een paar dagen er tussen uit?

Verwen uzell in onze moderne en komfortabele

bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen,

Drenthe) aan het water in een prachtige om-

geving. Op het park tevens rest., bar, super-

markt, wasserette, verwarmd overd. zwembad,
tennisbanen, surfen, speeltuin etc.

Huurprijs per bungalow per week v.a. 125.-

(Speciale priizen voor weekend en midweek!.

Inlichtingen en reserveringen: Vrije-tijdspark

Ermerzand. Dal^rstraat, 7843 PE Erm, tel.

05915-4018.

JQEGOSLAVISCH RESTAURANT PULA
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskoolgeroosterd.

Menu's vanaf f 16^50

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

schoon
^ deze week: ^
uw regenjasgoed
gereinigd voor
iJStfin

ExotischTafelen

op Schiphol, in

RestaurantAviorama
Op fascinerend Schiphol, wajirjo

je echt even in een andere werckl

waant. Daar scn.'eert Aviorama
op de 3e verdieping van hot

stationsgebouw, mclccn boeiend

uitzicht op het luchthaven plat-

form een heerlijke Indische

Rijstt;ifel voor f 22,.50 per

persoon (en f 11.2.5 voor kinderen

tot 7 jaar). U heeft keuze uit 15 authentieke

Javaanse gerechten, zo veel en zo vaak u maar
wilt. Elke dag van 12.00-15.00 uuren van

17.00-20.00 uur. In het weekend van 12.00-19.00

uur. Reserveringen: 020-1521.50,

Horeca ExploiUiüe Maatschappij Schiphol B.V.

aviorama

vèr* stomerij ^ ^

anette
7andvoort, Grote Krocht 21

' Heemstede, Zandvoortselaan 69
[ Haarlem, Jan Gijzenkadé 163

Bloemendaal, Bloemen-
daalseweg 23

AFRIKAANS HARDHOUT
voor de open haard

Brandt 2x langer, ^ -|-^
nu per zak geen 8,00 maar . ; OfUU
BV HAARLEMS HARDHOUT

Rïksweg 339 Santpoort • Tel. 023 - 37 53 81 - 31 41 07

KURK

PARKE
Showroom - verkoop

ZULSTRAAT 96 - HAARLEM
TELEFOON 310580

Officiële

Volvo-dealer

H. P. Kooijman
by

/andvoon
Brederodestraat 8
Tel.Ö2507 1 32 42

Ook voor diverse

merken n)ruil tiulo's

volvoi

Beocenter20CÉ
3jaar garantie

Öct

HANDWERK
EIKEN KASTEN
Wij maken ze vooru.

Zie onze
nieuwe collectie.

Schaghelstraat 27
Haarlem

Tel. 023-327019

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

DUBROVNIK
Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44. Haarlem

heeft voor u een

SPECIAAL winhrmenu
VAN MAANDAG T/m vrijibg

• goulashsoep -

stokbrood
- gemixte griltplaat

3 soorten vlees (mager)

met verse salade,

saus'
en aardappelpuree

palacinka

warm flensje met
koude roomvulling

f 14,50
Dit menu is atlecn in Zondvoori

vefkrijgtMur.

Reservcfwgon wonjit 15.00 uur

Telefoon 02507-15110

In Haarlem hebbon wij

ledere vrijdag en zaterdag

BALMN VOLKSMUZIEK

(live)

Telefoon 023-322609

Nog nooit konden we u zo
veel Bang & Olufsen bieden
voorzo'n bescheiden prijs.

Met de Beocenler 2000 krijgt u de
geluidsweergave én de vorm-
geving die u van B&O verwacht.
Hel is een kompleet muziek-
systeem in èèn; AM/FM radio,

grammofoon en cassette deck.
Elegant. Overzichtelijk. Een plezier

om dagelijks mee om Ie gaan.

Wij behoren tot die geselekteerde
groep van 275 specialisten in

Nederland, die u als enigen de
komplete B&O kollektie in stijl

kunnen presenteren.

Een paar'prakfische
gegevens.

De stereo-versterker levert 2 x 25
Wall RMS. VierFM stations

kunnen worden ingesteld en met
èèn druk op de knop worden
opgeroepen. De automatische
platenspeler is volledig

geïntegreerd en voorzien van een
nieuwe arm met ultra lage massa
en MMC 20S element. Het
cassette-gedeelte heeft natuurlijk

Dolby ruisonderdrukking. De
afmetingen van de Beocenler
2000 zijn: 73,5 x 38 x 12,5 cm.

Radio09Janssen

Binnenweg 92. rta[mistede.tel 286963
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Geen inbraakbeveiliaing door bezuiniaino

Antiek vanFrans Halsmuseum

uft raadhuis gestolen

DONDERDAG 19 MAART 1981

ZANDVOORT - Uit het raadhuis in Zandvoort zijn vorige week
door nog onbekende daders een groot aantal' kunstvoorwerpen
gestolen. De preciese waarde van de buit is nog niet bekend maar
volgens een schatting zal die ongeveer tweehonderdduizend gulden

bedragen. Veel van de gestolen voorwerpen had de gemeente te leen

van het Frans Halsmeuseum uit Haarlem. De recherche van
Zandvoort is inmiddels een uitgebreid onderzoek gestart.

De diefstal werd woensdagmorgen kon nog niet zeggen of één of meerdere
door een bode van fiet raadhuis ent- daders de inbraak hebben gepleegd,
dekt die onmiddelijk de politie waar- maar men vermoedt dat, gezien de
schuwde. Het bleek dat de dader(s) omvang van de buit, er meerdere per-

zich toegang hadden verschaft door een sonen bij betrokken zijn geweest. Men
ruit van het stookhok in te slaan, acht het ook waarschijnlijk dat de
Eenmaal binnen hebben zij zich alle

tijd gegund om met een aanzienlijke

buit te kunnen vertrekken. Men stuitte

op diverse afgesloten deuren, maar die

werden zonder pardon geforceerd.

Zelfs werd getracht een kluisje in het

nieuwe gedeelte van het raadhuis te

forceren maar dat lukte niet. Desalniet-

temin konden de inbrekers met een
forse buit vertrekken. Uit een kast

werden ongeveer 25 antieke chinese

voorwerpen gestolen, ter waarde van

ƒ 55.000,- . Voorts worden twee schil-

derijen vermist waarvan één van de
schilder Van der Meer (Dorpsgezicht).

Ook verdwenen twee Delfts blauwe
vazen ter waarde van ƒ 17.500,-. Van
de gemeentelijke bezittingen werden
verschillende tinnen en bronzen voor-
werpen gestolen. Ook namen de inbre-

kers nog de tijd om de koffie-automaat
te kraken wat ongeveer ƒ 250,- aan
klein geld opleverde.

Het is de inbrekers niet al te moeilijk

gemaakt om hun slag te slaan, want het

raadhuis was op geen enkele manier
tegen inbraak beveiligd. De gemeente
Zandvoort had wel plannen om preven-
tieve maatregelen tegen inbraak te

treffen en in eerste instantie was in de
plannen voor de nieuwbouw ook een
beveiliging opgenomen, maar toen
bleek dat er bij de bouw bezuinigd
moest worden, werd de beveiliging

geschrapt. De politie van Zandvoort

(Adverleniie)

daders op de hoogte waren van de
situatie en de aanwezige voorwerpen in

het raadhuis, maar daaraan wil men
geen conclusies verbinden. „Het raad-

huis is een openbaar gebouw. Iedereen
kan hier in en uit wandelen dus kunnen
de daders best van te voren eens
poolshoogte hebben genomen", aldus

een woordvoerder van de gemeente.

Het onderzoek wordt door de afdeling

recherche van de Zandvoortse-politie

nog voortgezet, maar tot nog toe heeft

men nog niet veel aanwijzingen. De
inbraak kwam voor de gemeente Zand-
voort juist nu wel héél ongelegen. Ter-

wijl men koortsachtig in de weer was
om alles voor de ofHciële opening van
hedenmiddag in orde te krijgen, moest
men nu ook nog de vernielingen aan
deuren en dergelyke op tyd gerepa»

reerd krygen.
Het kluisje in het nieuwe gedeelte van het raadhuis, werd ook door de inbrekers onder handen genomen. Echter
zonder succes.

25 laar m hm
HAARLEM - Op dinsdiig 24 maarl
1981 is viscaris-gcneraal H. Kuipers 25

jaar verbonden aan het bisdom Haar-
lem. Dit jubileum wordt gevierd met
een heilige mis in de kathedrale basiliek

van Sint Bavo Ic Haarlem op vrijdag 20
maart om 19.30 uur. Daarnaast is er

een openbare receptie op zondag 22
maart van 16.00 tot 18.00 uur in het

bisschopshuis aan de Nieuwe Gracht 80
te Haarlem.

Monseigneur dr. H.W..!. Kuipers be-

gon zijn loopbaan aan het bisdom in

Haarlem in 1956 als sccrelaris van
bisschop Huibers. In 1961 werd hij

officiaal (jurist aan de kerkelijke recht-

bank van het bisdom), terwijl bisschop
Van Dodcwaard hem daarnaast be-

noemde lot kanunnik van het kathedra-
le kapittel. In 1966 volgde zijn benoe-
ming door bisschop Zwartkruis tot

Zandvoort75

mogelijk kampfosn

ZANDVOORT - Het eerste elftal

van Zandvoort '75 kan komende
zaterdag het kampioenschap beha-
len indien men de thuiswedstrijd

tegen Kinheim wint, en als concur-

rent Halfweg de uitwedstrijd tegen

KIC verliest. Het elftal van Zand-
voort "75 zou daarmee van de eerste

klasse HVB zaterdag-voetbal pro-

moveren naar de vierde klasse

KNVB. Het bestuur van Zandvoort
'75 is voornemens op de zaterdag

dat het eventuele kampioenschap
wordt behaald, een instuif te hou-
den vanaf 20.30 uur in de kantine

van Zandvoort '75. Deze is gelegen

op het sportcomplex in het binnen-
circuit (ingang Oost). Iedereen die

de kampioenen wil feliciteren is op
deze instuif van harte welkom.

vicaris van het hisiloni en in 1971 werd
hij aangewezen tot diens officiële

plaatsvervanger als vicaris-generaal. In

deze functie heeft hij de bisschop onder
meer vergezeld bij de bijzondere syno-

de van de Nederlandse bisschoppen in

Rome. Mgr. Kuipers is lid van hci

dagelijks bestuur van de Bisschoppelij-

ke Beheers Kommissie van de Neder-

landse kerkprovincie, voorzitter van de

Kommissie voor Pastorale Organisatie

en Kerkopbouw in het bisdom Haar-

lem, lid van de Diocesane Raad voor

Ambtsopleiding en lid van de Diocesa-

ne Bcleidskommissie voor Kathesc en
Geloofsgemeenschap. Mgr. Kuipers

werd 4 mei 1921 in Haarlem geboren en

aldaar op 31 mei 1946 tot priester

gewijd. Behoudens 4 jaar rechtenstudie

in Rome en 4 jaar pastoraat in Halfweg
heeft hij altijd in Haarlem gewoond en

gewerkt.

Inschrijvingen voor

ZandvQorts kampioen-

schap Touwtrekken

ZANDVOORT - De autosportvereni-

ging „Sandevoerde" zal evenals vorig

jaar weer het kampioenschap touw-
trekken voor Zandvoort organiseren.

Dit kampioenschap zal worden gehou-
den op het hoofdterrein van sportver-

eniging Zandvoortmeeuwen op zater-

dag 2 mei. Gezien de grote deelname
van vorig jaar verwachten de organisa-

toren ook nu weer vele nieuwe inschrij-

vers. De deelname staat open voor alle

verenigingen, politieke partijen, be-

drijven en dergelijke uit Zandvoort.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 15,- per
team. Nadere inlichtingen en inschrijf-

formulieren kan men aanvragen bij N.
Paap, Nic. Beetslaan 46, tel. 14389.

ISOLEREND
GLAS

Komo keur geplaatst.

Vraag vrijblijvend offerte.

GLASHANDEL

KEUR EN ZOON
Zandvoort, Paradijs 2,

telefoon 02507-15602

Vernielingen

ZANDVOORT - Zaterdagnacht heeft
een voetganger in het centrum van
Zandvoort een aantal plastic-papier-

bakken kapot zien maken door een
groep jongens. De poHfie die daarover
werd ingelicht, heeft alleen een 18-

jarige Zandvoorter kunnen aanhouden
in de Haltestraat, die na later bleek niet

aan de vernielingen had deelgenomen.
De jongen toonde zich op het moment
van aanhouding zeer aggresief en
schold de politie-ambtenaren uit.

Bij controle in het dorp bleken vijf

afvalbakken te zijn losgetrapt.

Zaterdag laatste uitvoering

'Ons dorp leeft mee' door De

een schitterend folklorespel

RIm voor de jeugd

ZANDVOORT - Voor de jeugd wordt
op zaterdag 21 maart de tekenfilm

,,Asterix en de helden" gedraaid op
verschillende lijden in gebouw de Gro-
te Krocht in Zandvoort. De tijden zijn

1 1.00, 13.00 en 15.00 uur. Eén en ander
wordt georganiseerd door Cineplein.

Uw krantniet

ontvangen?

Bel vrijdag voor 12.00 uur ons
kantoor, telefoon /i .

17166
en 's middags heeft u hem

in-debus. : -

Reeds meerdere malen hebben wij ons
na uitvoeringen van een toneelspel door
de Zandvoortes folklorevereniging ,,De

Wurf' afgevraagd, wat toch hel geheim
kan zijn van de volle zalen die dergelijke

opvoeringen trekken. Tot drie/naai toe

uitverkocht is een weelde, waarop vele

verenigingen terecht jaloers kunnen
zijn. Ze blijken een magische aantrek-

kingskracht te hebben op het publiek,

dat van begin tot einde intensief meeleeft

met alles wat zich op de planken af-

speelt. Zo was het ook nu weer, zater-

dag 7 en 14 maart en zo zal het ook zijn

a.s. zaterdag 21 maart bij de laatste

opvoering. Men had er een oud paardje

voor van sial gehaald, n.l. het spel ,, Ons
dorp leeft mee".

Het werd geschreven door mevr. C.

Jongsma-Schuiten en eerder opgevoerd
in theater Monopole in 1968. Dit oude
paardje bleek nog allerminst stram of
kreupel te zijn, integendeel, het was
nog boordevol energie en levendig; een
kostelijk gebeuren op folkloregebied,

waarmee mevvrouw Jongsma midden
in de roos heeft geschoten. Het stuk

speelt zich af rondom een familie-

geschiedenis in een redersgezin zo om-
streeks de laatste eeuwwisseling en
behandelt het meeleven van familie,

vrienden en kennissen wanneer de
dochter in verwachting blijkt geraakt te

zijn. terwijl haar verloofde op zee

verdronken is. Een gebeuren dat in die

dagen hoog werd opgenomen. Deze
opgroeiende zoon zien we enkele ma-

len als een vrolijke, speelse jongen en
aan het eind van het stuk als een
voorbeeldige jongeman, die bij zijn

plotselinge thuiskomst op enthousiaste

wijze in de familiekring wordt opgeno-
men, waardoor het „eind goed al

goed" verzekerd is en een enthousiaste

danspartij, waarbij vanzelfsprekend de
breed uitgesponnen ,,Gort met stroop"
niet mocht en kon ontbreken.
Het stuk brengt een rijke afwisseling

aan scènes, die zich alle afspelen in de
voortreffelijk ingerichte huiskamer van
de reder, bijzonder mooi van opzet en
een waar schilderijtje op zichzelf. Al-
leen het vierde tafereel brengt ons op
het plein voor het oude mannen- en
vrouwengasthuis op het gasthuishofje,

met op de voorgrond de spelende jeugd
en op de achtergrond het grote doek,
waarop genoemd gasthuis staat afge-

beeld. Bijzonder trof ons het vijfde

tafereel, wanneer de bijbellezende re-

dersvrouw bij de binnenkomst van haar
man met hem in gesprek raakt over
Gods uiteindelijke bedoelingen met de
ontstane moeilijkheden in het gezin,

hetgeen voor de reder maar heel moei-
lijk te aanvaarden blijkt, doch waarin
hij tenslotte door de overtuigingskracht

van zijn vrouw tóch berust. Deze scène
werd op treffende wijze door mevrouw
Jongsma opgezet en werd dan ook een
der hoogtepunten van de gehele uitvoe-

ring.

Zeker niet onvermeld mag blijven de
inhoud van en het spel in het tweede
bedrijf, waarin tante Pie zichzelf over-

trof in de ongekunstelde wijze, waarop
zij, na een humorvolle uitkleedpartij

haar bedstee opzocht en daar bezoek
kreeg van een halfdronken kelner, die

. zich in het huisje had vergist, zich

uitkleedde en bij tante Pie in de bed-
stee kroop, waaruit hij even later op
hardhandige wijze door haar werd ver-

wijderd en in z'n onderkleding op de
grond terecht kwam. Bob Gansner
maakte van dit gebeuren een scène, die

onbedaarlijke lachsalvo's uit de zaal

bracht en dat zeker terecht! Wat deze
beide routiniers hier presteerden, was

- in alle opzichten bijzonder knap toneel-

spel, waarin regisseuse Kiek Bluijs

geen enkele mogelijkheid onbenut had
gelaten.

Hel werd al met al een avond van
kostelijke folklore, waarmee het pu-

bliek zich uitstekend vermaakte.
Avonden als deze brengen steeds, me-
de door de enscenering en de flonke-

ring van de prachtige oud-Zandvoortse
kostuums, een geheel aparte sfeer, die

aanstekelijk werkt.Deze sfeer te berei-

ken, is reeds een grote verdienste van
,,De Wurf' op zichzelf, die bewonde-
ring wekt. De avond van zaterdag 14

maart werd bijgewoond door burge-

Scholieren hielden

'wilde aktie'

voor Green Peace

ZANDVOORT - Vorige weck werd by
de politie gemeld dat een drietal jongens

op de Tolweg geld aan het inzamelen

was ten bate van de milieuorganisatie

Grcenpeace. Toen de politic ter plaatse

poolshoogte ging nemen trof zij inder-

daad drie jongens aan in de leeftijd van

10 en 11 .jaar, die met een ,,handteke-

ningenlijst" bij de huizen aan de Tol-

weg aanbelden. Met deze „wilde aktie"

hadden de jongens inmiddels al ƒ 52,50

opgehaald. Overigens hadden de kna-

pen de beste bedoelingen met hun aktie.

Het geld zal dan ook aan Grcenpeace
worden afgedragen.

meester en mevrouw Machielsen, wet-
houder I.M. Aukema en vescheidene
raadsleden en oud-raadsleden. De bei-

de foto's hierbij brengen u een tweetal

scène's in beeld uit het vierde en vijfde

bedrijf. Zij spreken voor zichzelf. En
aan mevrouw Jongsma-Schuiten ten-

slotte onze hartelijke dank dat zij ons
opnieuw met dit kostelijke spel,(dat tot

een der beste gerekend mag worden
dat zij ooit schreef), confronteerde.
Het was een belevenis op zichzelf!.

K. Sr.

Haatlem: Bartdjorisstrast 2Q (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55
Amsterdam: Letdsestraat 9 (bij Koningsplein) / te!. (020) 22 35 96

Geslaagd

ZANDVOORT - Vorige weck slaagde

Gert Nicveld uit Zandvoort aan de

Technische Hogeschool in Delft voor

het Ingenieurs diploma Elektrotech-

niek. Proficiat!



RANDSTAD PUBLICATIES 5 ÜUIMUtHUAü li \MKI lilUI rAUINM i.

FAMILIEBERICHTEN

Vrijdag 6 maan 1981 werd voor oit- ccn

onvergetelijke dag.

Allen, die hieraan iiebbcn bijgedragen,

hartelijk dank.

Riet en Jaap Methorst

Namens ons allen dank ik u ontroerd vooi uw

bcwijb van meeleven bij hel overlijden van

mijn levcnhpartncr

Carel Franciscus Maria Robbers

De grote belangstelling die u getoond heefi

tijdens zijn ziekte en hij zijn begrafenis was

het bewijs dat hij niet voor niets geleefd heelt.

Voor ons was het een onpeilbare troost.

Th. Robbers-van Oosten

Zandvoort. Emmaweg 4

i.p.v. kaarten

DANKBETUIGING

Niet in .staal zijnde allen persoonlijk te danken
voor de onvergetelijke dag die onze vrienden

en kenni.ssen ons bezorgd hebben op vrijdag

6 maart jl. ter gelegenheid van de viering van

ons I2'/;-jarig huwelijk, willen wij gaarne

langs deze weg onze grote dank brengen aan

allen, die - in welke vorm dan ook - van hun
medeleven blijk gaven.

Wij waren daardoor zeer getroffen en zijn er u

bijzondc erkentelijk voor.

Spceiaal willen wij noemen de medewerkers
van Bouwes Palace, Janny en Wally Aker-

sloot, Arend Harms, Charles Keur, Simon
Dekker, Daniël en onze fotograaf Ted Sips.

Deze spontane feestdag zal nog lang in onze

herinnering blijven voortleven.

Jaap, Reina en John van Duivenboden

5 minuten

IPOSTERFOTOI
Klaar terwijl u wacht!

iPosterfoto 30 x 40 cm

Islechts 20,00
PASFOTO'S ^fl AA
4stuks m\Mg\M\M\

Galerij Kerkstraat, winkel 8

Kantoorruimte
met kleine opslagruimte

te huur gevraagd in Zandvoort.

Mogelijk met woning.

Br. ond. nr. 1994 bureau van dit blad.

ZANDVOORT
2 etages

herenhuis
7 kamers, groot terras, cv. enz.

Vraagprijs: f 147.500,-

Inlichtingen

CENSE
MAKELAARS O.G.

Telefoon 02507-12641.

BIJ AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
niet alleen

FIAT
maar ook

MAZDA
AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen ,,De Vijverhut
Vondellaan 46 -Zandvoort -Tel. 1 25 38

59

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Nu in prijs verlaagd

34,95
OFF. DEALER
IJZERHANDEL

VERSTEEGE
Zandvoort

TEHUURAANGEB.:

zitkamer en

slaapkamer

met eigen kook-

gelegenheid en ge-

bruik van douche en
toilet.

Tel. 02507 -182 00

Uw adres voor

elast. kousen, pan-

ties, knie- en enkel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats: Swaiuestraat41 A.

Dr.Gerkestraat50rd2042EW Zandvoort
Tel. 02507 - 1 52 25

TE KOOP
wegens aanschaf grotere machine:

PULUX AUTOMATISCHE

VAATWASMACHINE
prima staat, 220 Volt, 4 min.-programma.

Produktie pim. 240 koppen per uur.

Tevens een

HARDHOUTEN AANRECHTBANK
met 2 r.v.s. spoelbakken en kraan.

VISREST. SCHUT
Kerkstraat 21 - Tel. 02507 - 1 21 21

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel,

homeopathie.
Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel. 02507-16123.

• Grueateplanten met kluH

• Groente- en bioemzaden

• Zaaigrond

• Jiffypots

• Bestnjdings- an

bamestHigsmiddelBn

• TuminnodigdhBdni

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA, Zandvoort,

telefoon 17093

Piano gevraagd voor
vereniging.

Tel. 020-265611,

na 19.00 uur
02507-17462.

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBOD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

Geefeen knipoog
tegen het leven

met een bloernetje

van
BLOEMENHUIï»

J. BLUYS
Halte&lraal 65 - Zand\onrl

Tel. 02507 - I 20 (M

P.S. De speciali.st in

al uw bloemwerkeii.

Let op! Uw kassabon lieeft waarde.

STRANDPAVILJOEN

11
vraagt met ingang

van pIm. 1 april tot

1 september:

serveerster

of kelner

Tel. 02507 - 1 75 80

Drogisterij • Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN

voor suikerpatiënten

en zoutloob

Haltestraat 8

ZANDVOORT
Tel. 02507-1 6123

Intelligentsparen.

Hoge vrije opname:
rot 1 3 000.- p m
Inckxcmbcr
I G 000,-

Méérgcld opnemen:
op/cglfniiiin

2-1 nijuiuien ot

2"ii opname kosten

Geld nodig
voor onroerend goed:

/onder op/L'glCi mijn

ol opiKimekostcn

Wij durven
elke vergelijking aan.

- ^\

ijIbmmI'

loge rente, in maart 1981

BANKMEES&HOPE NV
lla.irlcni HoiilpiL-in K. (1)25) 31 '54 =iO

i ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD i

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw
WONINGSTOFFERING

KAMERBREED TAPIJT - NOVLON - TREDFORD

etc.'

DESGEWENST VAKKUNDIG GELEGD

VITRAGES en OVERGORDIJNEN

WANDBESPANNINGEN

G. Kol
Schuitengat?
telefoon 13112

Auto - brand - leven

alle verzekeringen

Keesman
Jan Steenstraat 1.

Voor glas, behang,

Histor-verf

klompen, schoon-
maakartikelen

etc. etc.

Telefoon 12425.

hm
(CUNSTGEBITTEN REPARATIES

il*»»
A. RITMAN

Reinwardtstraat 20. telefoon 02S07 - 14365.

a reine

^ Uitvaartverzorging

KennemeHand bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE iAlRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna. Faber, Benraad gashaarden.
Toon/aol

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Telefoon 02507-12253

Voor het a.s. seizoen vragen wij

jonge ervaren

café-restaurant kelner
Seizoen of jaarbetrekking.

\
Restaurant Kok

Ca. 21 jaar

? PORQUE ?
ZANDVOORT
Kerkstraat 18 - Telefoon 02507-12728

Zandvoort is best gezellig!

Wist u dat in Porque iedere donderdagavond erg

gezellige Franse avonden gehouden worden.

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen

met de daarbij behorende Franse kaas, die u wordt
aangeboden door het huis.

Hartelijk welkom
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Kampioenschappen en goede

resultaten bij Sporting OSS
ZANDVOORT - Voor de voHeybalvcr-

eniging Sporting OSS ifas het jl. zater-

'dag een vreugdevolle en succesvolle

avond. Bij de jeugd behaalden de minr-

meisjes en de adspiranten-meisjcfr het

kampliocnschap, tenvyi de dames en
heren prima overwinningen 'bchaal{)en

op ' respectievelijk Atalantè eti OVRA
m.

Jeugd

Doordat de concurrentie punten ver-

speelde, was het feest voor de .mini-

meisjes van Sporting OSS. Zij behaal-

den daardoor het kampioenschap en

ondergingen een bijzonder leuke bloe-

menhulde, welke werd verricht door
voorzitster Patricia Bobrée, - die de

'

- ^4. iff;,;-<; nfi' :

Mini-meisjes

VOETBAL
Zondag: TZB-SVY 14.30 uur, Kenne-
mersportpark Zandvoort.
VSV 2 - TZB-dames 12.00^ uur te

Velsen.

Zaterdag: Zandvoort '75 - SC Kinheim
14.30 uur, Sportvelden binnencircuit..

ZAALVOETBAL
Donderdag: SC HongKong - Blauwwit,
Sporthal Hillegom. '>

VOLLEYBAL '

.,..„ .

Woensdag: VCH - Sporting _OSS-da-
mes, 20.15 uur te Hoofddóti^;,!;,, .;,;,;,

Spaame 3 - Sporting OSS heren, 20.00-
uür, Spaarnehal te Haarlem. -

'

meisjes Van "harte feliciteerde en com-
plimenteerde voor de inzet en het

getoonde spel van de afgeloppen com-
petitie.

De adspiranten-mcisjes traden aan te-

gen Van Nispen en hadden daar weinig

moieite mee, ,3^0. Met het vertoonde

^pèT Itetêtiztj 2icn dat de kampioensti-

tel 'tfefecht was voor de Zandvoórtse
meisjes. Ook zij werden onder veel

gejuich, door de voorzitster, in de
bloemetjes gezet.

Oames

De dames zorgden voor een verrassen-

de, doch dik verdiende, zege op het

hooggeplaatste Atalante (3-1). De
overwinning was broodnodig om niet

verder af te zakken op de, ranglijst. In

de eerste set vlotte het nog niet zo bij

de Zandyoortse flames. Zij keken
steeds tegen een achterstand aan en

ondanks dat men van goede wil was,

lukten de combinaties niet. Vrij vlot

verloor Sporting OSS de eerste set met
7-15. De tweede set was van veel beter

gehalte. Sporting OSS knokte, prima
voor de punten en na veel spanning
wisten zij de setwinst binnen te slepen,

16-14. Het goede spel van de tweede
^t konden de dames ook in de derde

en vierde set vasthouden. Atalante was
zeker jiiet, slechter, maar met een

geweldige inzet waren ook deze sets

voor de Zandvoórtse dames, 15-13 en
15-11-

,

'

Heren

Ook de heren kwamen goed voor de
ddg. Tn, eén,. vrij goede en spannende
partij zegevierden zij met 3-1 over

OVRA III. Setstanden 15-13, 9-15,

15-9 en 16-14. Ook hier was van weinig

krachtsverschil sprake. De eerste set

gaf een gelijkopgaande strijd te zien,

met een iets beter Sporting, dat dan
ook de setzege wist te behalen, 15-13.

De tweede set verliep wat stroever. De
gasten proHteerden kundig van een

Adspirant-meisjes

Zandvoórtse inzinking en trokken de
stand in evenwicht. De derde en vierde
set herstelden de Zandvoórtse heren
zich uitstekend. Met goed gevarieerd

aanvalsspel zetten zij OVRA onder
druk, die deze niet kon weerstaan. Ook
voor de heren was deze zege van groot
belang om niet verder in de onderste
regionen verzeild te raken.

Jubileum

Ter gelegenheid van het tienjarig be-

taan organiseert Sporting OSS a.s.

zondag een groot volleybal-toernooi in

de Pellikaanhal te Zandvoort. Het
toernooi vangt aan om 09.00 uur en
duurt tot 18.00 uur. Er wordt in alle

leeftijdsklassen gespeeld tegen zes an-

dere verenigingen, waarbij voorop
staat, dat het meer een gezellig recrea-

tief toernooi moet worden, dan één
waar de punten belangrijk zijn. De
toegang is gratis.

(Adverleiuie)

GARAGE
STRIJDER
Burg. V. Atphenstraat 102,

Zandvoort, tel. 02507-14565.

BC
Omstreek

ZA^a)VOORT - De BC Duin-

streek organiseert op zondag 29

maart a.s. de open Zandvoortse-

kampioenschappen in het gemengd-
dubbel. Aan dit recreatie-badmin-

tontocmooi kan iedere Zandvoor-

tcr deelnemen. De plaats van han-

deling is de Pellikaanhal te Zand-
voort, alwaar tevens de inschrijffor-

mulieren te verkrijgen zijn. De in-

schrijving sluit op donderdag 26

maart a.s.

HIIHOT OVERKlASrRIMKO

Gelijkspe

voor goe
ZANDVOORT - Een verzwakt SC licruuiinccrde Haarlemmers straften

Hong Kong (Picter Keur en Menno
Vissers ontbraken) speelde een uitste-

kende partij zaalvoetbal tegen mede
kampioenskandidaat Score Advcrtisin;;.

De Zandvoorters namen een 5-1 voor-

sprong maar moesten genoegen nemen
mei een 6-6 eindstand. Vooral Marcel
SchoorI was uitstekend op dreef. Hij

scoorde v^fmaai.

Na drie minuten keek Hong Kong
reeds tegen een 1-0 achterstand aan.

Richard Kcrkman kreeg de ba) onge-

lukkig op het hoofd en de/e verdween
onhoudbaar achter zijn eigen doelman.
De Zandvoorters hadden snel een ant-

woord klaar. De snelle Marcel SchoorI

zorgde binnen enige minuten voor een
totale ommekeer. Met vier doelpunten

op rij bracht hij Hong Kong aan de

leiding. Score Advertismg drukte wel.

maar de 2^ndvoortse counters waren
levensgevaarlijk. Uit een van de7e

counters zorgde Chris Jongbloed zelfs

voor 5-1.

Bij zaalvoetbal kan de situatie echter

snel veranderen. Nadat Score tegen-

scoorde was Hong Kong wat aangesla-

gen. De dekking was wat minder en de

(Advertentie)

Te koop aangeboden

STOOKOLIE

aan tuindersbedrijven

en Industrie

Bij afname van 32 m*

' per literUawU

yraag vrijl^Iijvend inlichtingen. Tel. 02979 -6000.

Zeeschuimers behalei

vele zwembrevetten
ZANDVOORT - Afgelopen vrijdag-

avond behaalden maar liefst 21
kinderen van de Zandvoórtse Zwem
en Poloclub „De Zeeschuimers"
hun prestatie-brevet zwemmen. Dit
brevet, onderverdeeld in verschil-

lende klassen, reikt de Konink^jke
Nederlandse Zwembond uit aan
Idnderen die de verschillende zwem-
slagen zoals vlinderslag, nigslag,

schoolslag en borstcrawl over een
bepaalde afstand en vaak ook bin-

nen een vastgestelde tyd zwemmen.

Een bijzondere prestatie was, dat Fcr-
nando Heeroma van de zes deelnemers
voor het zware 3e brevet als enige
hiervoor slaagde. Hij zwom alle afstan-

den binnen de tijd waarbij vooral zijn

snelle tijd op de vlinderslag opviel: 50
m vUnderslag 37.9 (eis 43 s.), 50 m
rugsl. 38.6 (cis 39), 50 m schoolslag
50.9 (eis 43), 50 m vrije slag 31.7 (eis

I 33).

UITZANDVOORTS HISTORIE (ca. 1300)

De eerstbenoemde strandvonder
Heel vroeger heeft Zandvoort veel

meer naar zee gelegen. Onder lei-

ding van de archeologische werk-

groep Kennemerland werden er op-

gravingen gedaan bij strandpalen

aan de Zuidkant en daar werden

sporen van bewoning ontdekt.

Er was nog geen zeewering, en bij

felle najaarsstormen werden de een-

voudige woningen weggevaagd. Men
begon na iedere storm weer op-

nieuw, want men wilde zo dicht

mogelijk bij de zee wonen. Immers
de zee gaf niet alleen vis, er spoelde

na een storm ook van alles aan wat

men nog goed kon verkopen. ' Toch
werd, zo vertellen verschillende his-

torici, ook Zandvoort het land inge^

dreven.

Er was een natuurlijke zeewering
ontstaan namelijk de duinen, en deze
waren juist bij Zandvoort nogal
hoog. Door de loop der jaren zocht
men meer bescherming in kommen
achter deze door de wind ontstane

duinen. De vrouWeit en kinderen

konden daar beschermd, .worden.
Maar als het guur en stormachtig

weer was, dan waren de mannen 'op'

het strand, wam dan viel er wat te

jutten.
'

• '

De 'zeevond'
Dat datgene wat er op het strand

'

aanspoelde, -. aardig wat • opbrdc'tn

hoorde ook de Graaf van, Holland.

Overeenkomstig, de oude rechtsre-

gels waarop hij zich kon beroepen,
meende hij .dat datgene wat aan- . ,^

spoelde ('zeev.dnd' noemde hij dat in

verschillende^stukken) aan hem toe-

behoorde.

Maar hoe kon je proberen om de
. vissers langs de kust te vlug af te zijn _

? Het was voor de graaf godsonmo-
gelijk om zelf of abor middel van

zijn huursoldaten de goederen op te

halen.

Hij moest er dus wat anders op
vinden en hij kwam op het idee een

officiële strandvonder aan ie stellen.

Hij meende door zo'n officiële be-

noeming ten eerste de vissers de
schrik op het lijf te jagen. Dezen
zouden wellicht niet meer durven

jutten wanneer hij het strand officieel

verpacht had, ten tweede nam hij aan
dat de door hem benoemde strand-

vonder harder zou werken voor zijn

heer.

al3ml2fl4hl2ll4Familie Brederode
Ridder Brederode werd rond 1250

begiftigd met de 'zeevond rond Zijpe

en de Heusedem' dus helemaal in het

Noorden. Daar spoelde het meeste

aan en Brederode was met deze

aanstelling bijzonder in zijn schik.

Overeenkomstig het principe 'voor

wat, hoort wat' probeerde hij een zo
getrouw mogelijk dienaar van de
graaf te,zijn:.^Hoewel hij onder Floris

V enige achterbakse streken uithaal-

de en zelfs beschuldigd werd aan
medeplichtigheid van moord op zij

vorst, wist hij het zo te versieren dat

•hij werd vrijgesproken en zijn rech-

ten 'zelfs werden uitgebreid. Een
, volgende Brederode, Heer Dirk,
werd ' tóen baljuw van Tetrodc
(Overveen), Aelbertsberg (Bloemen-
daal)", Zandvoort, Velsen, SchoorI

nfe( Camp Bergen en 't Oge (Cal-

Idntsoog). Hij kreeg dus in zekere

zin het besliiurover de hele kust van
Zandvoort tof de kop van Noord-
Hqlland.

Ba([uwschap

en zeevond
In de stitkken van de aanstelling van
de baljuwen in de kuststrook staat

duidelijk dat zij recht hebben op de

'zeevond'. In de benoemingsbrief

van Dirk Brederode had de graaf

uitdrukkelijk de 'zeevond' van de

buurtschap Callantsoog voor zich-

zelf gereserveerd. Blijkbaar had dit

niet zoveel indruk gemaakt op Bre-

derode. Volgens afspraak met de

bewoners werden de aangespoelde

goederen verzameld door de bewo-

ners en dan tussen baljuw en bevol-

king gedeeld. Dit systeem werkte

goed, zo ook in Callantsoog. Verte-

genwoordigers van de graafmaakten

echter aanmerking, maar werden

terecht gewezen in een schrijven van

16 januari 1317, waarin staat dat

men die luden die de zeevond be-

heerden moesten ontzien omdat Bre-

derode zelfmans genoeg was om de

mensen te wijzen op het feit dat zij

met de graaf moesten afrekenen.

Grotere aandelen
voorjutters

Omdat de Familie Brederode, voor-

af na 1335, (de tweede periode van
hun bestuur), ervan overtuigd waren
dat zij alles moesten doen om het

vertrouwen van de bevolking te win-

nen, werden in de kustplaatsen de
aandelen die de vissers zelf van de
'zeevond' ontvingen groter. Dit
spoorde hen, vooral in Zandvoort,
aan tot meer ijver. Om toch toezicht

te houden werden in deze periode
door de Bredcrode's de schout inge-

schakeld. (Een schout kan men zien

als hel hoofd van de politie, terwijl

de schepenen meer een wethauders-

funktie vervulden in die dagen. Sche-

penen werden door de Baljuw aan-
gewezen. Ook de schepenen werden
door Brederode ingeschakeld bij het

ophalen van de strandvond.
In deze periode was het bestuur van
de verschillende zeedorpen niet com-
pleet. De schepenen waren min of

meer de knechten van de baljuw,

maar toen de betekenis van het

baljuwschap minder werd, kozen de
schepenen iemand uit hun midden
die hen voor zou gaan en dat werd
de burgemeester. Om de lijn van de
ontwikkeling door te trekken, die

burgemeester die in de rechten van
de baljuw trad, kreeg ook de super-

visie over de zeevond.

Opperstrandvonder

In de dagen van de republiek toen

het baljuwschap als verouderde in-

stelling ging verdwijnen, en ook het

baljuwschap van de Brederodefami-
lie niet langer meer van betekenis

was, werd de regerende burgemees-

ter van de zeeplaatsen, en dus ook
van Zandvoort door de Stalen be-

noemd tot eerste strandvonder. Bij

hem moesten dus in het vervolg de
goederen worden gebracht en de

vissers die het brachten, ontvingen

een vindersloon.

door: B. Voets
Met deze zaken heeft men, met name
in Zandvoort, in slechte tijden waar-

in iedere stuiver drie keer omgekeerd
moest worden, en men van alles

probeerde wat meer geld te verdie-

nen, graag en en snel de hand
gelicht. Toch is aan deze historische

situatie niets veranderd. Ook burge-

meester Machielsen is nog steeds de
eerste strandvonder, hoewel men er

niet meer over denkt gevonden
en /of aangespoelde zaken op het

raadhuis te brengen en af te leveren

tegen een vindersloon. Hoe dit alles

zo gegroeid is, komt duidelijker naar
voren in het verhaal van de Bredero-

des, de eerste officiële strandjutters

aan de Noord-Hollandse kust.

„Dutch Férmula'l

show" in Dronten
DRONTEN - Op 4 en 5 april is Op' zaterdag 4 april van 10.00 uur tot

De show is door de Stichting Dutch
., Formula One Enthusiasts opgezet om
het grote publiek meer bekend te

rriaken met andere kant(?n van de
Formule 1 dan de Grand Prix races.

in ,,De Meefpaal" in Dronten
de „Dutch Formula One
Show". Voor de eerste maal
wordt de Formula- 1 show van
deze omvang in Nederland ge-

houden.

18.00;uur en zondag 5 april van 10.00

uur töi 17.00 uur zijn er activiteiten als

een continuvoorstelling van Formule-l
films, radiografisch Formule-l racen,

slot-car racen voor het publiek, schilde-

rijen en folofentoonsteiling met diverse

Formule-l wagens zoals de Candy Tyr-

rell, A.T.S. van Jan lemmers, Maribo-
ro Mc. Laren en de Ferrari van Niki

Lauda.
Verder zullen er diverse stands met
Formule-l attributen toegerust zijn. De
stichting Dutch Formula One Enthu-
siasts is een groep Formule-l fans die

gezamenlijk diverse activiteiten organi-

seert. Er is een Formule-l blad, ge-

naamd ,,Pole Position" en ook worden
reizen naar Grand Prix races en Formu-
le-l teams georganiseerd. Tevens
houdt men ieder kwartaal een gezellige

avond waar films worden vertoond en

men spreekt er natuurlijk over het wel
en wee van de Formule- 1.

(Advertentie}

Deze week heb ik geen tijd

om een tekst op te geven,
want Ik ben aan het verbou-
wen en het wordt hardstikke
mooi. Wim
P.S. maar we zijn gewoon
open hoor.
PEETERS- HALTESTRAAT 56.

Voor het Ie prestatie-brevet zwemmen
werden vereist: 25 m borstcrawl, rug-

crawl en vlinderslag, terwijl 25 m
schoolslag in maximum 30 seconden
moest worden afgelegd. Alle kandida-

ten slaagden: Erwik Koper 27.4; Evert

van de Werff 26.3; Mariska van de
Berg 21.5; Laura Hcndrikse 22.5; On-
ne Joubtra 23.1; Elly van de Mije 26.9;

Jaco Koning 24.3; Antoine EHori 19.1;

Wander Halderman 21.2; Rosalic Har-
kamp 23.6; Annet ter Heyden 19.5;

Karen Weber 26.8; Karin Diemeer
22.2; Pauline Willemse 22.4; Leendert
de Vries 19.6; Marco Westerman 24.7.

Voor het 2e prestatie-brevet zwemmen
zijn de eisen van de KNZB een stuk

zwaarder en moeten alle slagen binnen
een maximum tijd worden gezwom-
men. Dat betekent: 25 m vlinder bin-

nen 30 sec; 25 m rugcrawl binnen 27
sec.; 25 m schooslag binenn 27 sec; 25

m bontcrawl binnen 23 sec. Alle Zee-
schuimers slaagden hiervoor en konden
na afloop hun brevet in ontvangst

nemen. Kees van Duin 17.7 - 17.9 -

20.4 - 14.5; Sabine Sebrechts 21.2 - 20.7
- 21.2 - 17.0; Martin Daane 20.4 - 21.2 -

21.5 - 17.5; Erwin Koster 21.2 23.9 -

25.7 - 19.8. Het brevetzwcmmen werd
afgenomen door de KNZB-jury be-

staande uit mevr. Beuks-Keesing (Zee-
schuimers), de heren Ter Heyden en
Halderman (Zeeschuimers) onder lei-

ding van de voorzitter-kamprechter de
heer Kooyman uit Haarlem.

Voor kinderen van 8 tot 14 jaar worden
door Speedo, een belangrijke sponsor

van de KNZB, elk jaar de zgn. Speedo-

jaargang georganiseerd. De beste kin-

deren worden daarvoor uit elk district

geselecteerd. Deze wedstrijden worden
Beschouwd als een uitmuntende voor-

bereiding voor de kringkampioen-

schappen en de nationale kampioen-

schappen in Amersfoort.

Ook een selecte groep van de Zee-

schuimers doen hieraan mee en hebben
inmiddels 3 van de 5 ontmoetingen

afgewerkt. Per ontmoeting kan een

deelnemer of deelneemster slechts één

afstand zwemmen van de 4 zwemsla-

gen, t.w. 100 m vlinderslag, schoolslag,

rugslag of vrije slag.

De organisatie van deze wedstrijden

ligt in handen van de Kring Noord-
Holland, waartoe ook de ,, Zeeschui-

mers" behoren. 14 Andere zwemver-

enigingen uit Haariem, Volendam,

Edam, Zaanstad, Heemstede. Bever-

wijk, Westzaan, 2Laandam. Zaandijk,

Heemskerk, Monnickendam. Purme-
rend en Wormer zijn de tegenstanders

van de Zandvoorste Zwemverenigin-

gen.

Uitslagen: Ie ontmoeting: Mare Flori

100 m vrij 1.54.1; Jaco Koning 100 m
vlinder 1.50.3; Laura Hendrikse 100 m
school 2.03.0; Onno Joustra 100 m vrij

1.19.1; Antoine Flori 100 m vlinder

1.42.5; Wander Halderman idem
1.41.2; Rosalie Harkamp 100 m school

1.49.5; Emmy Koning idem 1.38.8;

Arno Westhoven 100 m vrij 1.22.6;

Rudy Heeroma idem 1.11.6.: 2e ont-

moeting; Jaco Koning 100 m rug
1.43.0; Mariska v.d. Berg 100 m vrij

1.37.7; Elly van de Mije idem 1.41.7;

Onno Joustra 100 m school 1.37.2;

Rosalie Harkamp 100 m vrij 1.21.7;

Emmy Koning idem 1.14.0; Arno
Westhoven 100 m school 1.42.9; 3e
ontmoeting: Mare Flori 100 m rugslat;

1.53.8; Aldo Halderman 100 m school

1.59.3; Jaco Koning idem 1.50.6; Onno
Joustra 100 m rug 1.37.0; Wander
Halderman 100 m school 1.39.1; Antoi-

ne Flori idem 1.30.1; Emmy Koning
100 m vlinder 1.37.5; Arno Westhoven
100 m rug 1.36.0.

De laatste Speedo Jaargang zwemwed-
strijd is "op zondag 5 april a.s.

Weer verlies

van Lions
GRONINGEN - De Lions hebben m
de basketbalcompetifie niet opnieuw
voor een verrassing kunnen zorgen. In

Groningen werden de Zandvoorters

met een ruime nederlaag (102-69) huis-

waarts gezonden, waardoor de situatie

p de ranglijst bijzonder hachelijk is

geworden.

In de openingsfase kon Lions aardig bij

blijven, maar in het verdere verloop

van de wedstrijd werd de stand steeds

ongunstiger. Het Zandvoórtse .spel

werd er niet beter op en reeds bij rust

was de stand onoverbrugbaar. ."ló-Sr)

Na de rust ging Lions over op het

zone-systeem en kon daardoor wat

terugkomen. Lang hielden de badgas-

ten het echter niet vol. Tegen het goed
draaiende BV Groningen was Lions

niet opgewassen (102-69)

Topscores Lions: Frans Stiphout 20.

Zoran Valjavec 18. Pim SChon 13

Rnaie turnen

ZANDVOORT - De finale van de

turnkampioenschappen door een selec-

tiegroep meisjes van sportvereniging

OSS in Zandvoort, en waarbij het gaat

om de oud-burgemee^ter Nawijnbcker,

wordt op zondag 22 maart gehouden in

de Prinsessehal.

dit direct af Nog voor de rust haalden

/IJ op tot 4-.S

N,i de pau/e hervond Hong Kong zich

f-cüT \lcl prima aanvalsspel creëerden

/IJ gocdi.' kansen, doch de doellat en
een H.i.irlemsc verdediger redde de
reeds ycp.isseerdc doelman. Tot tien

minuien na rust was Score geheel niet

gevaarlijk Nadat
^1J toch de gelijkma-

ker hadden getorceerd, volgde een
uiterst spannend slot van de strijd

V.'ederom scoorde Marcel SchoorI (6-5)

en de zege leek binnen In een alles of
niets sloioftensict was het Score dat de
stand toch weer gelijk wist te trekken, '

De Z.indvoorise derb; tussen Nihot en
Rinko IS een monstcroverwinning ge-

worden voor Nihot (12-0). Beide teams

/i|n echter al gedegradeerd uit de

hoofdklas<;e. wa.irdoor er niets meer te

winnen of te verlic/en was.

Nihot wilde revanche voor de eerder

geleden nederlaag en profiteerde van

de matheid bij Rinko. Voor de rust wist

Rinko nog de schade te beperken

maar de doelwisseling overspeelde een

veel heter Nihot hun plaatsgenoten

volkomen. John van der Zeijs was met
vier doelpunten topscorer in deze wed-

strijd, terwijl de andere treffers op
naam kwamen van Raymond Keuning
3, Gerard Nijkamp 2, Rob Gansner 2,

Ruud van der Putten 1,

TZB

De jeugd- en zaalvoetbalcommissie van
TZB organiseerde zaterdag jl, het zgn.

Mesmantoernooi in de Van Pagéehal
voor de lagere zaalvoetbalteams van

TZB. In een bijzonder aantrekkelijk

toernooi, met vele toeschouwers,

speelden TZB 3 t/m 7 een onderlinge

competitie met aangepaste regels, aan-

gezien de zaal niet de goede afmeting

heeft.

Na spectaculair zaalvoetbal met vele

fraaie doelpunten was het uiteindelijk

TZB 5 dat de eerste plaats voor zich

opeiste met als goede tweede het derde
team van de Boys.

Goed spel van

Zandvoort 75
ZANDVOORT - Zandvoort'75 heeft de
betaalde voetballers van Telstar-C, in

een oefenwedstrijd prima party gege-
ven. Gezien de fraaie kansen hadden de
Zandvoorters meer verdiend dan een
2-1 nederlaag.

Reeds in de eerste minuut nam Zand-
voort'75 een voorsprong. Een hoge bal

vanuit de Zandvoórtse defensie werd
door Gerard Nijkamp voor de voeten
gekopt van Ronald Zaadnoordijk en
deze verschalkte de Telstar-doelman
beheerst, l-O, Het vizier van de Telstar
aanvallers stond niet op scherp en vaak
ging de bal hoog over. Na 20 minuten
werd het toch 1-1, toen Telstar aanval-
ler Leon Hoep met een schitterende

kopbal scoorde.

De beste kansen waren voor Zandvoor-
t75, maar Raymond Keuning zag zijn

schot net naast gaan. Zaadnoordijk gaf

Zandvoort"75, maar Raymond Keu-
ning zag zijn schot net naast gaan.
Zaadnoordi|k gaf Zandvoort'75 bijna

een 2-1 voorsprong, maar een hardin-
grijpende Telstar doelman wist een
doelpunt te voorkomen. Met deze ac-

ties blesseerde hij zowel Zaadnoordijk
als zichzelf.

Ook na de rust was Zandvoort'?."!

veelal in de aanval te vinden. Wim van
Straten schoot keihard tegen de paal en
Karel van der Reijden schoot voor
open doen net naast Een aanvallend
Zandvoorts team zag de overwinning
vlak voortijd toch naar de gasten gaan,
Cor Plezier voltrok, met een goede
treffer het vonnis over de Zandvoor-
ters. 1-2

Opening ruit
AERDENHOUT - Zondag 8 maart is het ruitcrscizoen 1981

op Mariënweide geopend. Al liet het weer op deze zondag
veel te wensen over, de resultaten mogen worden gezien:

Dressuur
Bl-NBVR, jury mw. L.C.J. Naessens 1) G, Hagemeiier -

Wenthills 130 pnt. 2) H. Sevcrin-Leila 109 pnt.

BI-leden, jury mw, L.C.J. Naessens 1) mc|, Y, Lems -

Sunny Boy 119 pnt. 2) mej. J. Lindeman - Kuika 118 pni,

B3-NBNVR. jury dhr. H.W, Koster 1) me|, R, Maarsse -

Melona 128 pnt. 2) mej. G. Hogemeijer - Wenihill.s 127

pnt. 3) A. KIcinhout - L;idie 118 pnt. 4) mcj. G S,

Kouwenberg - Odine 117 pnt.

B3-leden, jury dhr. H.W. Koster 1) B. van Assclt - Master
124 pnt. 2) mej. E. v.d. Tuin - Shaian 107 pnt,

Ll-NBVR, jury mw. L.C.J, Naessens 1) mw, M, An.sems -

Palisander 127 pnt. 2) J. Groeneboom - Kajo 122 pnt, 3)
mw. Mol - Tarenda 121 pnt.

Ll-leden, jury dhr. H.W. Koster 1) mej. R. Maarsse -

Melona 129 pnt.

L3-NBVR, jury dhr. H.W. Koster 1) mw. M. Ansems -

Palisander 126 pnt. 2) mej. C'.v.d. Linder - Nicky 121 pnt.

L3-leden, jury mw. L.C.J. Naessens 1) P. Kramer -

O'paulo 126 pnt.

RIJTEST (jury dhr. R.AG, Davidson)
Geslaagd zijn de volgende combinaties:

R. Schut - Tamboer; P,A, v. Boeket - La Reine; mej J,

Linting - Pafros; Mej, M. Dillen - Prins Royal D; P, Wals -

Sir Edwin; J. Rijper - Wild Romance en O, Dounia - Sioux

SPRINGPROEF (jury de heren R.A.G. Davindson en

A.N !' Groot)
Geslaagd /ijn- A v Boekci - La Reine. M, üevkamp -

Partnei, R, Schut - l.mihoer P ; me), M. Dillen - Prins
Roval D; mej, Liniiag - Patros en Van Huszgehum - Aron.
SPRINGHN (alle rabncken weiden cc|ureerd door dhi
A.N P, Groot)
B-NBVR 1) R \ icidcn - Jeroen
B-leden 1) P,J Dijkman - Nelson; 2) nic), .\1. Wildschut -

Jodokiis. ?>) R Colien - Olivanus
L-NBVR IJK, Huischci - Onassis. 2)3. v.d, Delsen - Mi
Nack: 3) H Sni|dcrberü - I.eonulas. 4) S, Bakker - Nadine
L-leden 1) P.J, Dijkman - Nelson, 2) R, Dolle - Speedy R;
3) mej, Y, Bank - Si, Hubertus ,

Ook da jaar heeft de XoordhollaiulM' KuHei Vereiu^ing een
iiileresscmi programma sanie/ii^estelc! voor huur teJeii en
ruiier.s die rijden v()lgen\ de puMeiiregeliiig N.B.V.R en
K.N.F
In het nwuwe .seizoen zidlen ook enkele ponydagen worden
georganiseerd en wei op 5 april, 3 mei en 31 mei. De
N.H.R.V heeji hier\aor aan.sluiiing gezocht bij de Neder-
landse Pony Club. De inschrijvtng staal open voor ponvrui-
tcrs tol IS jaai.

De eerstvolgende n cdsinid<lag is 22 maart a. s. dan zal naast
de dressuur een jachtspringeom oiirs worden verreden om de
..Jucht-Troffee"

Dichter bt) huis. bij Manege Kon vd Berg. norden op
zaterdag 2! maart xanaj N IX) uur dre.ssuurwedstrinien li

L, M en Z verreden
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vond 'wskt ik zocht op de Grote Kroeht

zonnegordijheri;
ï|j' f;(illèur;echt);|jaar;i;:pïf

^.;iö;;gewënstè.maa|iy? ''-Mi^

HétKasténhuis^

telefooni)2507-l7751 '.':.

Lekker banketbakkersijs eten
AART VEER niet vergeten!

GROTE KROCHT 23. TELEFOON 14404, ZANDVOORT

1-deurs kasten

hang of leg

4 kleuren, 172-50-50

Uit voorraad leverbaar

125,00
Het Kastenhuis

Grote Krocht 2S,'

telefoon 02S07-17751

Rijwielhandel BOS
voor o. a.

Empo. Union, Gicom, Kalkhoff.

Motofaecane, Kyoso en dhr

kindemjwielen. Tevens

KIS-sleutelservice en

njwielverhuur

Grote Krocht 27, telefoon 12954

Wij zijn geopend van 8.30 tot l^SOuïTênvanïTRjtöt
18.00 uur. Vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.

Zaterdags gesloten.

KIlNlOfNSTOMEN'KNSEN

Op Mallorca schijnt de zon volop.

Zo lang er nog plaats is

laya de

douche, toilet, balkon, vol pension

4 dagen 450,-

8 dagen 570,-

1 1 dagen 625,-

:iCHT81

Optiek Slinger
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20a, Zandvoort,
telefoon 02507-14395

Leverancier van alle ziekenfondsen

EEN STAP IN DE GOEDE RICHTING
Vrijdag koopavond

Aïeanetle
GROTE KROCHT 21 2AMOVO0RT

TEL 02509-2574

f

*«•«

°»morgens gebracht, 'smKWags ai schoon

Hang- en legkastén

-. met schuifdeuren

182-60-97, uit voónaad

leverbaar.'' ".

198-

HETENIGEECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

* De bekende witte Mercedessen
« Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met
2 of4paarden
Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600/17588

Grote sortering

eiken plavuizen -

tafels

va. 298,00

Het Kastenhuis
Grote Krocht 2S

telefoon 02S07-17751

Exclusief in Zandvoort

De merken:

LA COSTE - PRINGLE OF SCOTLAND -

LADY-ARROW-LADY-MANHATTAN-
PRËT A PORTER - GLEN-AVON -TONi-S

INAROCHE-ZAZA

Vrijdag koopavond.
Grote Krocht 19, Zandvoort.

Telefoon 02507 -17878.

Boek en kantoorboekhandel

SIgarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

Uw adres voor:

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-

ARTIKELEN

ROOKWAREN

STAATSLOTEN

TOTO/LOnO

Kom eens kijken^

wijhebben leuke paas-spulletjes!

Weet u dat wij ieder weekend speciale aanbieding in tropische vissen en planten

Rauwe pens 0.85 per pond. Wezenbeek Grote Krocht 28, Zandvoort

oo.dus iR kocht wat ik zocht op de Grote Krocht!

. 9

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1, Zandvoort

telefoon 16580

Is weer open met een

nieuwe üoliektie en

in een nieuwe sfeer.

Komt u gauw kijken?

Kerkstraat 18 - Tel. 02507 - 1 27 28

BETROUWBARE

hulp in de

huishouding
gevraagd

voor 1 ochtend per

week van 9.00 tot

12.00 uur.

/ 12,50 per uur

Brieven onder nr.

ZSWbur. v.d. blad.

CHIN. INDISCH RESTAURANT

Zeestraat 55

ZANDVOORT
Tel. 02507 -i46 81

Ter gelegenheid van ons lO-jarig bestaan bieden wij u een van onze

specialiteiten, de

Indische rijsttafel aanvo«rl5,- p.p.

Hel kopje koffie er na krijgt u van ons.

Het kindermenu kost nu 10,- met een glaasje fris en een ijsje toe.

Deze aanbiedingen gelden van maandag t/m vrijdag, tot 20 maart

Voor het afhalen hebben wij in deze periode speciale dagaanbiedingcn:

Dinsdag: nasi of bami met 4 st. saté en atjar voor 10,00

Woensdag: Vi kip in kerry-saus7,50

Donderdag: Foe Yong Hai 7,50

Vrijdag: Babi pangang (mager vlees) 1 1 ,50

NEHE VITALE MAN,
63 jaar, zoekt

inwoning,
liefst bij vrouw alleen.

Brieven onder nr.

Z513bur. v.d. blad.

Echt lekkere

APPELPUNTEN?
hebben wij

Bakkerij

R. v.il. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 15001

99 we miisic
kan dat nog in deze tijd?

hoor, met een kleine muziek-bijdrage is het mogelijk om|

erg gezellige
concerten op

zoniagmiddag
te organiseren.

Wekelijks NIEUWE artiesten.

Hartelijk welkom.'

Aanvang 15.00 uur.

Pedicure praktijk

mevr. Jonkman-Rol

Beh. ook voor ver-

zorgings/bejaarden-

tehuizen. Beh. op af-

spraak. Praktijk in

Bouwes Palace.

Telefoon
02507-13871

GEVRAAGD:

nette hulp
voor verkoop van kaas

op de markt van Zandvoort,

van 10.00 tot 16.00 uur.

Voor inlichtingen op de markt
voor 10.00 uur of na 16.00 uur

of telefoon 01726-12313.

B. G. Veldhuyzen, Bodegraven.

Jongemm nMkt i.v.in.

wwfczHmlMden

woonruimte
in Zindvoiit of omg.

Liefst imt wïe opgmi.

Tel. 020 - 8449 21

Alleen bij de kaashoek

DEZE WEEK

Noordhollandse
belegen 500 gram 1.30

10 verse eieren 2.79

Boerenboter 500 gram 4.95

Tot ziens bij de

KAASHOEK
Haltestraat 38, telefoon 15000

Amateurstudio

Thérèse
voor

SCHILDEREN,
WANDKLEDEN
en OBJECTEN
Inlichtingen:

tel. 023 -25 18 70

iDAfSDNl

OFF. SUB.DEALER

HET ADRES IN UW DIREKTE OMGEVING
VOOR VERKOOP EN VAKKUNDIG ONDERHOUD

AUTOBEDRIJF J: HEINING
Schulpweg 4-6. telefoon 023-242830, Aerdenhout

aQ 11

DfflSDNl

OFF. SUB-DEALER
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BIJ DE OFFICIËLE OPENING VAN DE UITBREIDING VAN HET RAADHUIS

'Allemaal onderdak' nog stee room
ZANDVOORT • Bij de ofHciëlc opening van de uitbreiding van het

raadhuis, lijkt het wenselijk eens terug te gaan in de historie van dit voor

Zandvoort toch wel belangrijke gebouw.
Door de heer P. Briine, werd in 1975 al een boekje uitgegeven met
betrekking tot dit onderwerp. Ditlboekje, dat werd gemaakt in opdracht
van het gemeentebestuur, zal vandaag opnieuw verschijnen, iets uitgebrei-

der, want uiteindelijk werd pas na 1975 definitief besloten tot uitbreiding

van het raadhuis.

Edel gebaar

Het raadhuis van Zandvoorl heeft een

bewogen geschiedenis achter de rug,

' terwijl het toch een vrij „jong" gebouw
is, slechts zo"n dikke zeventig jaar staat

het op zijn huidige plaats. Een plaats

waar destijds, in 1909 wel wat over te

doen is geweest.

Toen de plannen van het gemeentebe-
stuur bekend werden dat men een
nieuw raadhuis wenste te bouwen, had
namelijk ,,De Zandvoortsche Terrein-

en Hotel Maatschappij" de gemeente
voor dit doel gratis een stuk grond
aangeboden aan de noordzijde van de
gemeente aan de toenmalige Burge-
meester Engelbertsstraat. hoek Piet

Historische data
21 oktober 1909
De gemeenteraad van Zandvoort besluit de ten behoeve van raadhuisbouw
gratis aangeboden grond aan de Burgemeester Engelbertsstraat hoek Piel

Heinstraat niet te aanvaarden.
23 december 1909
Met algemene stemmen wordt besloten tot de verbouwing van het oude raadhuis

aan de Kerkstraat

28 januari 1910
Definitief wordt tot deze verbouwing volgens het voorgelegde plan besloten

(Hoe „definitief' sommige plannen zijn, zal nog blijken)

23 mei 1910
De raad besluit lot aanbesteding van de verbouwing

25 jtdi 1910
Het werk wordt niet gegimd. De laagste inschrijver komt met een te hoog bedrag

uit de bus. Een commissie van drie raadsleden zal bestek en tekeningen nagaan
en de raad een voorstel doen.

27 oktober 1910
Deze commissie geeft de voorkeur aan de bouw van een geheel nieuw raadhuis

op grond aan de Halteslraat / Grote Krocht en adviseert daartoe omdat de

kosten van verbouwing en grondverwerving in de Kerkstraat de kosten van

nieuwbouw dicht benaderen en geen goede oplossing tot stand kon worden
gebracht vooral waar het het binnenkomen van daglicht betrof.

24 februari 1911

Besluit lot aankoop van de grond. Acht stemmen vóór en drie tegen, men had
immers gratis grond aan de Burgemeester Engelbertsstraat kunnen krijgen.

18 april 1911
De raad ontvangt de mededeling dal enige inwoners zich tot Gedeputeerde

Staten hebben gewend en aangedrongen hebben op vernietiging van het

raadsbesluit van 24 februari 1911.

16 mei 1911

Het raadsbesluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten

30 augustus 1911

De raad besluit met algemene stemmen tot de bouw van een nieuw raadhuis. De
aanneemsom bedroeg ƒ 42.350,— door meerwerk uiteindelijk f 49.245,—
25 september 1912

Officiële opening van hel raadhuis.

, Functioneel heeft het raadhuis niet lang aan de oorspronkelijke beslemming, te

I weten, hel huisvesten van hel gemeentebestuur en alle gemeentelijke bureaus

\ voldaan.

Vrij snel bleek dit gloednieuwe raadhuis te klein, reden waarom de volgende

data ook belangrijk werden:
29 augustus 1921

Na heftige discussies in de raad wordt besloten tot aankoop van hetpand van dr.

CA. Gerke voor f 67.500,—. Dit stond op het Raadhuisplein 4 en de kantoren

van publieke werken, gemeentebedrijven ai van de gemeente-ontvanger worden
hierin gehuisvest.

21 maart 1935
Het pand Haltestraat 4 (Suisse) wordt voor ƒ 20.000,— aangekocht; om daarin

hel politiebureau te vestigen. Dit laatste plan gaat niet door omdat geen goede
oplossing verkregen kan worden. Helpand wordt nu bestemd voor ,, Onderling

Hulpbetoon"
26 februari 1941

Halteslraat 4 wordt verkocht aan de PTT. De dienst sociale zaken was in de

bezettingsjaren gehuisvest in de toonkamer van publieke werken in de

Oranjestraat en vertrekt per 1 juli 1945 in gebouw Hogeweg 78. Ditpand wordt

op 28 mei 1957 aangekocht.

21 januari 1947
Raad voleen eerste krediet voor vestiging van het politiebureau in school A aan

de Hogeweg. In 1949 betrekt de politie dit gebouw.
1 mei 1954
Het bureau woonruimlewet verlaat het raadhuis en vindt huisvesting in het

gebouw van PW Raadhuisplein 4

28 februari 1967
Raad voteert krediet in verband met de overbrenging van de afdeling

burgerzaken naar het pand schoolstraat 6.

20 juni 1972
De raad besluit een krediet van f 24.500,— beschikbaar ie stellen voor

onderzoek van de O.D.P.R. van de Vereniging Nederlandse Gemeenten naar

de behoefte voor een goede huisvesting van het gemeente-apparaat.

15 juni 1973
Het eindrapport van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt

ontvangen met een globaal programma van eisen.

25 juli 1973
Hel college ontvangt toestemming van de raad aan vier plaatselijke architekten

te verzoeken een principe-ontwerp voor de verbouw / uitbreiding raadhuis in te

dienen.

18 december 1973
Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van ƒ 81.200,— voor het verstrekken

van de opdrachten aan de plaatselijke architekten plus de instelling van een

beoordelingscommissie.

20 januari 1975
In de raad wordt hetjuryrapport behandeld met de uitslag van de scheisplannen

van de architekten. Men komt niet tot een uitspraak. Uiteindelijk wordt door het

college voorgesteld dat Bureau Wagenaar voor de uiterlijke vormgeving zou
kunnen zorgdragen, terwijl interieur en indeling dan door architekt Ingwersen

zouden kunnen geschieden.

27 januari 1976
Door de raad wordt een krediet van f 35.400,— beschikbaar gesteld voor

realisering van de bouwtekeningen, en er v^ordt een bouwcotnmissie ingesteld.

9 juli 1976
Opdracht wordt verstrekt aan de beide architekten te komen lot een

aanvaardbaar ontwerp
1 maart 1977
Een gecombineerde commissievergadering, die resulteert dat op de gemeente-

raadsvergadering van 29 maart 1977 aan de raad wordt voorgesteld dat door de

architekten de plannen besteksklaar worden gemaakt. Hiervoor wordt opnieuw
een krediet van f 295.000.— verstrekt.

April 1978
Nadat op 22 juni 1977 de opdrachten aan de architekten waren verzonden,

kwamen in die maand de plannen plus een begroting van de geraamde kosten

binnen. Deze raming bedroeg ruim zeven miljoen gulden, (f 7.343.000,—) De
raad vond dit een 'Veel Ie hoog bedrag.

5 juni 1979
De raad besluit tot een kleinere uitbreiding dan de voorgestelde plannen en

besluit dat hel bedrag de vier miljoen niet mag overschrijden. De WD-fractie is

het hiermee niet eens omdat men vreest dat de historie zich zal herhalen en dat

het raadhuis binnen afzienbare tijd opnieuw te klein zal blijken te zijn.

November 1980
De nieuwbouw wordt opgeleverd. Wel moeten er nog enkele werkzaamheden
worden verricht, doch de meeste diensten worden reeds in de uitbreiding

gehuisvest.

6 februari 1981
Verhuizing van de afdeling sociale zaken naar het nieuwe raadhuis. In het

gebouw aan de Hogeweg wordt een afdeling van de gemeentepolitie voorlopig

gehuisvest.

19 maart 1981

Officiële opening van de uitbreiding van het raadhuis.

Heinstraat.

Enkele raadsleden waren zo onder de
indruk van dit ,,edele gebaar'", dat zij

niet van plan waren zelf uit de gemeen-
tekas grond aan te kopen. Ook niet

toen een destijds ingestelde commissie,
bestaande uit de heren F. Zwaan, M.
Koning en A. van der Plas (gemeente-
raadsleden) de raad adviseerde dat het

toenmalige raadhuis aan de Kerkstraat

beter niet verbouwd kon worden, maar
dat het nieuwe raadhuis beter tot zijn

recht zou komen op de hoek van de
Grote Krocht /Halte Straat. Acht dui-

zend gulden extra voor grond, die je

,,om niets" ook elders kon krijgen, was
in hun ogen geldweggooierij. Boven-
dien voerden zij als argument aan dat

de gekozen plaats te ,,rumoerig" zou
zijn voor de gemeenteambtenaren.
Maar in de raadsvergadering van 24
februari 1911 die in verband met ziekte

van burgemeester Beeckman werd
voorgezeten door wethouder F.

Zwaan, schaarde het overgrote deel

van de vroede vaderen zich achter de

plannen van de commissie (acht voor,

drie tegen).

Aan de gemeente-opzichter J. Jansen
Jr. werd opdracht gegeven tot het

maken van een ontwerp voor het nieu-

we raadhuis en voor de bouw van een

conciërgewoning aan de westzijde.

Winter 1912

Men kan niet zeggen dat er niet met
voortvarendheid aan het bouwwerk
werd gewerkt. Uit een krantebericht

van 20 januari 1912 blijkt dat de
conciërgewoning toen al onder de kap
was, en er twee verdiepingen van het

raadhuis gereed waren. Ook de monu-
mentale trap was reeds gesteld. En dit

alles nadat de raad pas op 30 augustus

1911 met algemene stemmen opdracht

tot de bouw had gegeven.
Er kwam echter een kink in de kabel.

Niet voor niets wordt het jaar 1912

genoemd als één van de strengste

winters die ons land heeft gekend. Ook
de werkzaamheden kwamen door de
strenge vorst stil te liggen.

„Bij de officiële opening, die dus op 3
september 1912 plaatsvond en o.a.

werd bijgesvoond door de Commissaris
der Koningin en enkele leden van het

college van Gedeputeerde Staten dezer
provincie, sprak burgemeester J.

Beeckman de verwachting uit, dat dit

in de kom van het dorp gestichte

gebouw tal van jaren niet alleen zou
voldoen aan al de gestelde eisen voor

een raadhuis, doch ook zou strekken

tot een sieraad voor dorpeling en
vreemdeling! Zijn lof voor de kundig-

heid van de ontwerper, stak hij even-

min onder stoelen of banken, terwijl

tevens dank werd gebracht aan de heer

J.C. Pondman als opzichter en de
heren Kaub en Bierboom, als uitvoer-

ders, allen wonende te Haarlem, voor
hun bemoeiingen. Nadat de erewijn

was aangeboden, werd met de genodig-

den een ,,ommegang" door het raad-

huis gemaakt, waarbij ieder zich zeer

tevreden toonde over deze nieuwe
schepping!

Niet onvermeld blijve, dat de plechtig-

heden van de dag beslottn werden met
een diner, dat er, afgaande op de in het

archief aanwezige ,,spijskaart", zeker

zijn mocht! Zij noemt niet minder dan
9 gerechten, waaronder londonderry-
soep, gefileerde tongen met witte wijn-

saus, biefstuk van de haas met groenten
en wilde eendvogels met appelmoes.
Doch ook de lichtere spijzen, zoals

vanille-ijs en vruchten, ontbraken niet!

Met inbegrip van de kosten van de
grond en van het meubilair ging met de
bouw - een bedrag gemoeid van ruim

ƒ 55.500,
—

", aldus de heer Brüne in

zijn boekje.

Toespraak

Vermeldenswaard is ongetwijfeld ook
de door de heer Beeckman in zijn

officiële toespraak gekenschetste situa-

tie in het dorp.

Volgens Beeckman vertoonde Zand-
voort in het jaar 1859 nog net karakter

des „visscherslevens". Heel anders dan
Scheveningen. De huizen in Zandvoort

ssia^^^iii^^^&icisjiwisSS^

De nieuwe vleugel van de uitbreiding die vandaag officieel in gebruik is gesteld

waren nog laag van één verdieping,

meestal met een waranda van vier elzen

palen, waarboven houtdorens, waaron-
der in de schaduw vis werd gedroogd of

ander huishoudelijk arbeid werd ver-

richt. Hier werden ook de varkens

gehouden.
Toen burgemeester Beeckman in 1896

zijn intrede deed waren deze situaties

nog heel gewoon, terwijl in 1912 nog
verschillende huizen volgens dit princi-

pe werden bewoond. Zandvoort was
nog in de fase vissersdorp/ badplaats

en burgemeester Beeckman zag grote

toekomst in zijn dorp als ,,badplaats"

In zijn toespraak memoreerde hij dan
ook trots de groei van Zandvoort. In

1859 nog slechts 1403 inwoners, in 1896

al 2737 terwijl omstreeks 1912 een

bevolkingscijfer in de buurt van de
4000 werd verwacht. Wegen en straten

werden verbreed, bestraat en van riole-

ring voorzien. Overal in de gemeente
was men bezig; met een goede straat-

verlichting aan te brengen. Scholen

werden gesticht en het onderwijs ver-

beterd. Hierop aansluitend typeerde de

commissaris van de Koningin, Mr. dr.

G. van Leeuwen bij de officiële ope-

ning de totstandkoming van het nieuwe
raadhuis als een teken van vooruitgang

van Zandvoort.

Centrum

Zandvoort kon in die jaren gaan bogen
op een echt centrum. Sedert 1899 was
het eindpunt van de ,,elektrische tram"
Haarlem Zandvoort dichtbij het raad-

huis. Het nieuwe postkantoor was te-

genover het raadhuis al in 1900 ge-

bouwd, en in de jaren 1908-1909 was
vanaf de Grote Krocht naar de Hoge-
weg .,een weg door de landerijen

aangelegd", dit was de Oranjestraat.

De aanleg en vooral de aansluiting op
de Hogeweg betekenden geen eenvou-

dig karwei, want de landerijen waarin

de paarden graasden van J. Koning,

waren laag gelegen, zodat voor opvul-

ling grote hoeveelheden zand nodig

waren. Dit zand werd met behulp van

ijzeren kipkarren over rails aangevoerd

uit het duin, waar later de Wilhelmina-

school zou worden gebouwd.

Te klein

De opzet bij de bouw van het nieuwe

raadhuis was geweest om alle gemeen-
telijke bureaus in het raadhuis onder te

brengen en aanvankelijk leek men in

plaats. De familie S. Behrens. ook al

betrokken bij het oude raadhuis, had
zich gevestigd in de nieuwe conciërge-
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Het oude raadhuis in de Kerkstraat omstreeks 1813 in gebruik genomen en
dat het gemeente-apparaat huisveste tot 1912

die opzet geslaagd.;

Op 24 september 1912 vond de eerste

raadsvergadering in het nieuwe huis

Het „gezicht" van Zandvoort, do hoofdingang van het raadhuis aan het
Raadhuisplein. In de gevel „Zandvoortse motieven" zoals schelpen etc.

woning. Door de heer Behrens werden
de bode- en conciorgcuerk/aamheden
verricht. Een kranicman in die dagen

scheen zich om de oude Behrens (vroe-

ger ook politieman) zorgen te maken.
Hij schreef tcnmin!,tc ..De tijd van een

buurtpraalje. zoals dal in ledige ogen-

blikken in de Kerkstraat zo vaak ge-

beurde, voor hem thans wel voorgoed
zou zijn".

Ontwikkeling

Zandvoort ontwikkelde zich echter lap

als badplaats. Uitbreiding van over-

heidstaken bracht tevens mee. dat het

gebrek aan ruimte voor de ambtenaren
opnieuw urgent zou worden.

Het ...Allemaal onderdak" heeft dan
ook met lang gegolden, want nog geen
tien laar na de ingebruikneming van
hel nieuwe raadhuis besloot de raad in

1921 tot aankoop van het pand Raad-
huisplein 4 eigendom van dr. CA.
.Gerke, om daarheen de kantoren van

publieke werken te verhuizen. Ook de
gemeentebedrijven en de gemeente-
ontvanger trokken in dit pand.

Het politiebureau dat zijn ingang in de
Haltestraat had, was eveneens gehuis-

vest in het raadhuis. (Na vertrek van de
politie werden de cellen onder andere

gebruikt als archiefruimte, nu als werk-

kasten).

In 1935 zocht de gemeente reeds een

ander onderkomen voor het politieap-

paraat waar\üür /ij het vroegere hotel

..Suisse" aankocht (Hallestraat 4),

..Dit plan ging echter niet door; het

pand werd o.m. bestemd voor het

bureai: voor maatschappelijk hulpbe-

toon en werd in 1941 aan de P.T.T.

verkocht. In de bezettingsjaren was de
dienst sociale zaken o.m. gehuisvest in

de toonkamer van publieke werken in

de Oranjestraat, doch in 1945 betrekt

deze dienst het tegenwoordige gebouw
Hogeweg 78. Begin 1947 voteert de
raad het eerste krediet voor de vesti-

gingvan het politiebureau in de vroege-

re school A aan de Hogeweg. In 1949

neemt de politie daar haar intrek.

Hierdoor kwam er in het raadhuis meer
ruimte vrij voor de afdeling bevolking

ca., maar in de loop der jaren bleek

ook deze ruimte weer te klein, zodat

deze afdeling - vanaf dat moment
afdeling burgerzaken genoemd - in het

laatst van 1967 naar het pand School-

straat 6 verhuiste. Intussen had in 1954

het bureau woonruimtewet het raad-

huis verlaten en huisvesting gevonden
in het gebouw Raadhuisplein 4. Door
opheffing van laatstgenoemd bureau en
van het ontvangerskantoor heeft de
inmiddels sterk uitgebreide afdeling

financiën en belastingen voorlopig in

deze werkruimten onderdak gevonden.
Het nieuwe bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening, onderafdeling

van de afdeling algemene zaken, is

gezeteld in het vertrek, waarin vóór
1949 de afdeling bevolking ca. haar

plaats had" (boekje P. Brüne).

Plannen voor de bouw van een nieuw
raadhuis zijn ook in het recente verle-

den tersprake geweest. Er werd onder
andere gedacht aan de zuid achter de

Brederodestraat en in de te saneren

noordbuurt. Toen de gemeente echter

de kans kreeg om te beschikken over
de panden, westelijk van het raadhuis,

werd de oplossing voor het steeds

groter wordende ruimtegebrek gezocht

in een uitbreiding van het gebouw.
Het lag in de bedoeling alle secretarie

afdelingen samen te brengen. Een van
de ontwerpers die voor zijn schets de
naam ..allemaal onderdak" verzon,

was zeer zinvol. Echter dit is niet

gelukt. De ruim zeven miljoen die deze
huisvesting zou zou gaan kosten werd
door het merendeel van de raad afge-

wezen. Het uiteindelijke bedrag van
vier miljoen was volgens enkelen ,,toch

al een rib uit het lijf" en meer geld uit

te geven onverantwoord.
Dit houdt wel in. dat hoewel een groot

deel van de afdelingen meer ruimte
heeft gekregen en de afdeling sociale

zaken weer terug van weggeweest is na

ruim veertig jaar (sinds 1941), andere
afdelingen zullen blijven waar ze zijn,

namelijk in de Schoolstraat en het

Raadhuisplein.

Toch is de huidige uitbreiding een

bijzonder fraaie en voldoet de eerste

jaren zeker. Jammer dat door de in-

braak van vorige weck een domper is

gezet op de feestvreugde die er vandaag
«ngietwijfcid had behoren te heersen.

Margreet Ates

Anouk Modes

houdt modeshow
ZANDV'OOR! - ..Anouk-Modes

"

aan de Kerkstraat 22 (Galerij 12-14)

showt op dinsdag '31 maart haar voor-

jaars- en zoniermode 1981. De presen-

tatie, die uni 2Ü.01I uur wordt gehouden
in Hotel Bouwes, wordt geregisseerd

dooi Honnie van den Bosch en gepie-

senteerd door Karen Verstraete en

haar internationale lopniannequins.

Kaarten a ƒ 27,50 (inclusief complet en
champagnecocktail) zijn zolang de
voorraad strekt verkrijgbaar bij

,.Anouk-Müdes". Kerkstraat 22.

Zandvoorl, lel. ()2.5()7-17097.

Voor leden en introducees van sociëteit

Club Perruquet wordt een voor-mode-
show gehouden op zaterdag 21 maan
om 20.(1(1 uur in Hotel Keur

"^.u... >/ï -iHit . -rSiiiui ^mMUWU^^
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KOOUMANS

FORDOTO De nieuwe Schiphollijn kan vooru een nieuwe baan
betekenen: stationsassistent/rangeerder (m/v).

TEL.
023-326942

ZANDVOORT
AmpArattraat 10

(naast Colpitt)

Tel. 02S07 - 1 69 25.

b.g.g.132«
Ford Verkoop en

service.
' Ook voor diverse

merkere inruilauto's.

(met toestemming K.v.K.)

SE
E

ZOALS: DROOGBLOEMEN
GLASWERK
POSTERS

SMETIKA

Het

Dt00rlf|nti0
HANDWERK
eiken tafels
Wi) maken :c voof u

Zie ome
nieuwe coltvctie

Schaghelstraat 27
Haarlem

telefoon 023-327019

NS zoekt voor de stations aan de
Schiphollijn -Amsterdam RAI, Amsterdam
Zuid en Schiphol - jonge mannen en

vrouwen deeltijd tussen 18 en 30 jaar) die

van aanpakken weten Want als stations-

assistent/rangeerder doe je zowel binnen

als buiten uiteenlopend werk - o m onder-

houds-, transport- en enig rangeerwerk.

Werk dat om een goede gezondheid

vraagt en waarvoor je in ieder geval volledig

lager onderwijs gevolgd moet hebben (liefst

aangevuld met enkele jaren voortgezet

onderwijs) Betrokkenen moeten zich in het

Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk,

goed kunnen uitdrukken i.v.m hei deel-

nemen aan bijv een psychologisch onder-

zoek NS stelt daar het nodige tegenover

Zoals een prima salaris, fikse toeslagen voor
onregelmatig werk, lVi% vakantietoeslag,

een deccmbertoeslag van 2% en uitstekende

sociale voorzieningen

Ais je van afwisseling houdt, bel dan
020-239311 (vraag naar toestel 389) voor
nadere informatie

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

DUBROVNIK
Zeestraat 41. Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem

heeft voor u een

SPECIAAL WIIVTERMENU

MMMAAItlOAGT/mvrrjdag

goulashsoep -

stokbrood
- gemixte grillplaat

3 soorten vlees (mager)

met verse salade,

saus

en aardappelpuree
- palacinka -

warm flensje met
koude roomvulling

f 14,50
Dit menu is alleen in Zandvoofi

verkrijgbaar

Roscrvcfinqen vanaf 15 00 uur

Telefoon 02507-15110
In Haarlem fiebben wij

iedere vrijdag en zaterdag

BAtKAN VOLKSMUZIEK

(live)

Telefoon 023-322609

/t^TlTTT^ Raadhuisstraat 86-88

Heemstede
Telefoon 023-283213

Grote tweedeurs

BRUIDSKASTEN
maar ook primitieve meubelen hebben wij

voor u in voorraad.

Kengen antiek
Rijksstraatweg 75, Sassenheim.

Donderdag koopavond.

Alleen vakbekwame lieden met de echte

ouderwetse meubelmakers-mentaliteit

zijn in staat Oisterwijk eiken meubels te

maken: zij hebben nog veel geduld en
liefde voor het vak.

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-
deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortomjzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.

Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-1.30 uur

gesloten.
irt

é?i^S#

Geloogdvolgens

De klassieke manierom eikehout

te bewerken is logen. Want door
hel logen koml de praehlige

lekeninü \ an hel houl tol leven.

12 Jaar garantie

Massief Europees eiken

Geloogd volgens oud recept

MtRiMUrWtlfCK

eubelfabiiekOisteiwijk
Ibonaangevend in eiken.

Herplaatsing wegens misstelling 5 maart j.

Instituut

Ria de Korte
(LIDVAKOS)

IM. WItsenstraat 5, 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020-233994

Een vertrouwd adres
voor een degelijke opleiding

Aanvang nieuwe cursussen in januan a.s.

schoonheids-
specialist(e)

Manicure
(opleidingen voor de erkende STIVAS-diploma'sl

pedicure
(opleiding aanbevolen door de N. V. v.V I

VRAAG TELEFONISCH PROSPECTUS
ENLESROOSTER.

OPEI\IHAARD

BLOKKEN
Gebr Sweeis. Hoveniers-
bedrijf. boomrooibedri|f.

Hoofddorp
Voor particulieren en be-
drijver}.

Tel. 023-284894, b.g.g.
282043 of 338G08.

Schrijven kan natuurlijk ook
Je sollicitatiebrief, met vermelding van
vakaturenummer 541, kun je sturen naar
onderstaand adres. Wanneer je telefonisch

bereikbaar bent, zei dan ook het telefoon-

nummer in je briel

N.V Nederlandse Spoorwegen,
Antwoordnummer 3507.

1000 RA Amsterdam
Een postzegel plakken

is niet nodig. Avb4i/RP/i8i3

AFRIKAANS HARDHOUT
voorde open haard

Brandt 2x langer,

nu per zak geen 8,00 maar 6,00
BV HAARLEMS HARDHOUT

Rijksweg 339 - Santpoort - Tel. 023 - 37 53 81 - 31 41 07

-K/üPulgsed

SPECIALITEITEN
Restaanpant
«Gbalét Het Witte Hals**

Zeeweg 3, Overveen, tef. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.

Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
SpecialUeiten-restaurant met een
apart speciaalfondue-restaurant

tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 • Haarlem
Reserveren: tel. 023 • 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levendepianoklanken of voor
uw receptie en party.

Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

Zwemlessen voor jong en oud

Direkt beginnen. Nu leren, van de zomer
zwemmen. In ons moderne instuktiebad (water
30° C.) met 15 jaar onderwijservaring, kunt U:

• moeder -babyzwemmen
• jeugd vanaf 3 jaar
• jeugdprestatiecursus voor dipl.houders
• volwassenen -zwemgymnastiek-
zwangerschapszwemmen

• conditie- en recreatiezwemmen.

Opleiding A- en B-diploma K.N.Z.B.
Lessen overdag en 's avonds.

Maak afspraak voor een proefles, tel. 023-

26S521.

Academie Nauwelaerts de Age
Bloemendaalseweg 152 - Overveen.

;•;?.:
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Beverwijk Parallelweg 100

'jÈi^É^&biJS.JêX„AIj\
ib||léyaM,tel?025^^ (koopavohd donderdag) Alle toonzalen zijn geopend van maandag t/m zaterdag

Wilt u weer een

I IJlIC

opgeruimde

zolder

Belt u ons dan even
02907-2887.

Elke werkdag van
haUnegen toi halfeen

en van halftwee tot

hallzes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00-21 00 uur

en zaterdags van
10.00- 12.00 uur.

U bent welkom.

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats.

bedrijfspanden te Haarlem.
Heemstede, Bloemendaale.o.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288560*
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Journal^ bezocht door gemeente geadopteerd pro/ekt

'Het geld van Zandvoort

wordt goed besteed'

Reportage en foto's

van Jos Teunissen

'Kasiriu-Projekt'

De lepra-aklie in Zandvooft is een succes geworden. Na een paar
tegenvallende jaren heeft de Zandvoorise bevolking eind vorig jaar weer diep in

de buidel gelast. Dank zij de inzet van tientallen Zandvoortse .scholieren en de

vele medewerkers van de werkgroep Leprabestrijding Aktie Zandvoort kon een

bedrag van bijna acht duizendgulden worden opgehaald. Ook de gemeenteraad

besloot de gemeentelijke bijdrage met tien procent te verhogen tot 4400 gulden,

voor het ,,Kasulu-projekt".

Het heeft de mensen van de wergroep aangenaam verrast dal de Zandvoortse

bevolking zoveel gulheid en interesse heeft getoond hij de aktie. Terneer omdat
de landelijke collecte voor de leprabestrijding, die jaarlijks wordt georganiseerd

door de Nederlandse Stichting voor Leprahestrijdmg in Amsterdam, dit jaar

helaas zwaar tegenvalt. Men voelt hier de gevolgen van de negatieve berichten

die juist in de week van wereldlepradag (25 januari) over het Leprafonds van

(ex-voorzitter) professor Zeegers werden uitgestrooid. Een woordvoerder van

de NSL zegt: ,,Het woord lepra is door deze affaire duidelijk besmet geraakt.

Heel vervelend voor ons en het zal nog wel even duren voor deze

onverkwikkelijke zaak voorbij is."

Het Zandvoortse geld zal via de NSL worden besteed aan goederen en

materialen voor Kasulu.

Wat is er tot nog toe gedaan met het geld dat Zandvoort in voorgaande jaren

in de leprabestrijding heeft gestopt? Free lance-journalist Jos Teunissen was

onlangs in Tanzania en bezocht namens Zandvoort het Kasulu-project, waar de

Belgische arts Arinand van Deun probeert een vuist te maken legen deze

hardnekkige ziekte, die ook wel ,,de levende dood" wordt genoemd.

hl de derde wereldwinkel aan de Oranjestraat 2a in Zandvoort is binnenkort

foto- en filmmateriaal over Kasulu / Kabanga te bezichtigen.

Het schemert al, en een onweersbui maakt duidelijk dat de vroege
regentijd nu pas goed begonnen is als ik arriveer in Kabanga, de
woonplaats van de Belgische lepra-arts Armand van Deun. Het is het eind
van een drukkende'dag en het heeft heel wat moeite gekost om Van Deun
in dit uitgestrektes gebied in het westen van Tanzania te bereiken. De
„beschaving" is hier nog maar ten dele doorgedrongen en terwijl een
vriendelijke negerjongen me wegwijs maakt, fantaseer ik onwillekeurig
over de ontmoeting hier dichtbij van dokter Livingstone en Stanley, nu
meer dan honder jaar geleden in Ujiji. Dokter Van Deun kende ik alleen

van een foto. „Een joch eigenlijk nog", had ik gedacht.
Meteen al moet ik vaststellen dat Van Deun (28) in geen enkel opzicht

een ,joch" is. In de korte week dat ik hem gadesloeg in zijn werk, toonde
hü zich verbluffend handig als chauffeur, administrateur, organisator,

monteur en niet in de laatste plaats een prima arts, echtgenoot en een
vader (voor zijn drie kinderen). Zonder handigheid en doorzettingsvermo-
gen zou je het hier in de bush gewoon niet redden, zou later blijken.

In het ziekenhuis van Kabanga laat Van Deun me een aantal

lepra-patiënten zien. De meesten zijn opgeraapt uit hun hoekje thuis of
ergens in de bush en hebben de bekende afschuwelijke wonden aan wat
ooit handen en voeten waren. „Dit hier is een sukkeltje", zegt Van Deun.
Voor het eerst word ik geconfronteerd met „lepra". Een vrouwtje op een
bed steekt gewillig haar armen en benen vooruit. Er zitten geen vingers en
tenen meer aan. Dik verband bedekt een deel van haar lichaam en haar
door de lepra gezwollen gezicht staat verdrietig. Om deze vrouw
bekommert zich niemand meer, alleen dokter Van Deun.

Vergeleken met deze vrouw, die aan verwaarloosde lepra Igdt, is een
jongen van vijftien naast haar nog goed af. Bij hem is de lepra alleen nog
maar te zien aan de ziiverachtige vlekken op zijn huid en als hy
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De kinderen zijn nog gezond, doch bij de moeder hebben zich de eerste lepra verschijnselen at voorgedaan.

verre onbekende landen.

Brandmerk

komende jaren trouw zijn DDS-piiletjes blijft gebruiken zullen de
„absorptie" en de stinkende wonden achterwege blijven. Lepra in dit

vroege stadium is bepaald veel minder erg dan de aan deze ziekte verwante
tuberculose, waaraan door het lage niveau van gezondheiszorg in

Tanzania jaarlijks zo'n 45.000 sterven. Aan lepra overlijdt niemand, maar
dat maakt deze ziekte bij sterk verwaarloosde gevallen juist zo erg.
Van Deun is door de organisaties voor de leprabestrijding, waaronder

de Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding in Amsterdam, ingezet om
de strijd tegen beide ziektes in dit gebied op poten te zetten. In Kigoma,
waarbinnen Kabanga ,ligt, worden deze ziekten nog maar sinds enkele
jaren ('77) op grote schaal en enigszins gestructureerd bestreden.
Kort daarna besloot de gemeente Zandvoort door middel van een
jaarlijkse collecte dit project financieel te ondersteunen. De Zandvoortse
bevolking en het gemeentebestuur besteedden tot nog toe bijna 40.000
gulden aan dit project en dat maakt de vraag interessant wat er met dit

geld is gedaan.

Erg vriendelijk worden we inderdaad
nief ontvangen na onze tocht over dit

prachtige meer. Armand i.s hier zelf

ook voor het eerst en misschien is het

ook wel de eerste keer dat er een
blanke dokter in dit dorp komt. De
meeste mensen zijn erg schuw. Vrien-
delijk is ook de dorpsleiding niet; we
worden geacht na een slok water met-
een aan het werk te gaan. Voor een
bouwvalletje zitten tientallen mensen
op de grond op Van Deun te wachten.
Ze komen niet alleen voor lepra, ook
voor tientallen andere kwaaltjes. In

,,primitieve" streken als deze zijn de
verwachtingen over de medische pres-

taties van de witte dokter vaak hoog
gespannen. Van Deun: ,,Als je ze

de- alleen maar adviseert zich regelmatig

Afkeer

Voor een antwoord is het goed om
na te gaan hoe de leprabestrijding in

Kabanga in zijn werk gaat. Kabanga
maakt deel uit van het nationale pro-

gramma dat de Tanziaanse regering

voor de lepra en TB-bestrijding op
touw heeft gezet. In de twintig regio's

van het land werkt een team van
medisch opgeleide Tanzianen onder
leiding van een lepra-arts hard om het

lepra-probleem zo goed mogelijk in

kaart te brengen. Dat de Tanziaanse
regering er veel aan doet om de lepra te

onderdrukken, blijkt wel uit het feit dat

in slechts vier regio's een buitenlandse

(blanke) arts aan het hoofd van een
lepra-team staat en jaarlijks (naar Tan-
ziaanse begrippen) veel geld in de
bestrijdiitg van deze ziekte stopt. De
trage economische ontwikkeling, maar
vooral de enorme conjucturele proble-

men van dit moment maken dat de
financiële steun uit het buitenland on-
ontbeerlijk is.

Kigoma is bepaald niet de ,,makkelijk-

ste" regio. Ik merk dat pas goed als ik

met Van Deun en zijn Tanzaniaanse
assistent Juma Semboja mee rij op een
tocht langs de talloze medische posten,

waar lepra-patiënten opgespoord, be-

handeld en geregistreerd moeten wor-
den. De „wegen" hebben het. profiel

van een wasbord of houden soms ge-

woon op te bestaan; we hebben nog
geluk dat het droog blijft. In het zuiden
van Kigoma is Van Deun veel tijd kwijt

omdat hij met een bootje, dat nota

bene op vier plaatsen half lek is,

gedeeltelijk het Tanganyikameer over
moet; in de smoorhitte een uiterst

vermoeide bezigheid.

Een andere omstandigheid die het

leprawerk er niet lichter op maakt, is

de kennelijk nogal afwijkende gezind-

heid van de bevolking in deze arme
streek ten opzichte van de ,,blanken".
Van Deun wordt door de autochtone
bevolking niet. altijd even vriendelijk

en met de voor veel stammen in de
derde wereld nog gebruikelijke onder-
worpenheid jegens de grote blanke
dokter tegemoet getreden. Volgens
Van Deun zelf is dit te wijten aan het

feit dat de angst (of beter; de afkeer)
van de blanken hier nog steeds erg
groot is. Nog maar twintig jaar gele-

den, toen de toenmalige kolonie Tan-

ganyika al bijna afhankelijk was van
het moederland Engeland, werden veel

zwarten hier in het ,,achterlijke" wes-
ten nog door blanken uitgebuit; hier en
daar bestond zelfs nog een vorm van
slavernij. De mensen hier zijn ook het

(nood)lot van hun voorouders nog niet

vergeten, van wie duizenden door Ara-
bieren en blanken vja de spoorlijn naar
de kust als slaven werden verkocht naar

goed te wassen, waardoor de kwaaltjes

vanzelf wei verdwijnen, gaan ze teleur-

gesteld weer weg."
In een ruimte die nog het best te

vergelijken is met een slecht schoonge-
maakte stal en met de hete zon op het

golfplaten dak boven zich. werken Van
Deun en Semboja uren achtereen door.

Eerst komen de mannen binnen, daar-

na de vrouwen en dan pas degenen die

er het slechtst aan toe zijn: de zwaar
zieken, de gehandicapten en de ouden
van dagen. Geheel volgens de Afri-

kaanse traditie komt de man op de
eerste plaats. Het gebeurt wel dat een
man voor medische hulp zelf naar een
missiepost gaat. De hulp is daar
meestel beter, maar moet ook betaald
worden. Zijn vrouw stuurt hij naar een
medische post van de regering, waar de
hulp gratis is, maar k\ .taiief vaak
veel minder.
Een probleem is ook het nog altijd

waarneembare brandmerk dat iedere

lepralijder door zijn omgeving krijgt

opgedrukt. Weliswaar is dit ,,stigma
'

in Kigoma niet groter dan elders, maar
het is wel een bron van enorme ellende.

Veel stammen denken nog steeds dat.

De Belgische arts Van Deun in Kasuia

wie lepra krijgt, dit helemaal aan zich-

zelf te danken heeft. Hij heeft vast zijn

voorouders niet goed vereerd of ruzie

gemaakt met zijn buren en wordt daar-

voor nu gestraft en uit de stam versto-

ten. Nog met zo lang geleden gebeurde
het hier in het westen van Tanzania nog
wel dat het lichaam van een overleden

lepra-lijder aan de hyena's werd gege-

ven. Op die manier wilde men vergeten

dat de patiënt ooit had geleefd.

Ditzelfde stigma is er onder andere
de oorzaak van dat een flink aantal

patiënten tijdens hun behandeling op-

houdt met het bezoek aan de lepradok-

ter.

Vooral jonge patiënten, bij wie de
lepra zich nog weinig zichtbaar heeft

geopenbaard, komen vaker niet dan
wel voor controle en geneesmiddelen.
Er zijn daardoor ook in Kigoma veel

zogeheten ,,verdwenen patiënten, le-

pra-patiënten die lange tijd zijn behan-
deld en na hun ontslag uit hospitaal of

de plaatselijke medische post geen
verdere behandeling meer wilden of

noodzakelijk achtten. Of gewoon zijn

verhuisd zonder een briefje achter te

laten. De registratie van patiënten laat

in Kigoma nog zoveel te wensen over
dat dit verschijnsel nogal eens tot

verwarring leidt.

Levende dood

Volgens Van Deun wordt het brand-

merk in Kigoma geleidelijk aan min-

der. Je zou denken dat er dan ook
steeds meer lepralijders voor een be-

handeling naar de lepra-dokter komen.
Toch is dat niet zo. Over het hele land

gemeten is nog maar ongeveer de helft

van het aantal lepralijders geregi-

streerd en in behandeling; Kigoma
wijkt van dat beeld niet af. Van Deun
heeft berekend dat in zijn gebied jaar-

lijks steeds minder nieuwe lepra-pa-

tiënten worden ontdekt. Hun aantal is

in tien jaar tijd teruggelopen van 621

tot 54. maar het is niet duidelijk of dit

wc! zozeer als een succes van de lepra-

bestrijding moet worden beschouwd.
De bevolking groeit hier maar half zo
snel (1,5 procent) als in de meeste
overige delen van het land. Bovendien
is er nog niets bekend over het effect

van de gevolgde methodes van bestrij-

ding. Het is dan ook zeer wel mogelijk
dat nog steeds aanzienlijke aantallen

lepralijders onopgemerkt blijven.

Officieel worden in Kigoma onder de
supervisie van Van Deun nu rond 3000

mensen voor lepra behandeld. Het
werkelijke aantal lepra-zieken ligt

waarschijnlijk ver boven de 5000. op
een bevolking van ruim een kwart

miljoen mensen een relatief hoog aan-

tal. Evenals in de rest van het land

neemt het aantal lepralijders ook in

Kigoma nauwelijks af. wel in procenten

van de bevolking, hetgeen zou kunnen
duiden op een stabilisering. Ongetwij-

feld dragen hiertoe de toch wel iets

verbeterde hygiënische omstandighe-

den bij. Het is nog veel te vroeg om iets

te kunnen zeggen over de verdienste

van de leprabestrijding op dit punt.

Eerlijk gelegd heb ik maai /.eldcii

eeii situatie gezien waarbij het resultaat

in zo'n wanvcriiouding staat tol do
geleverde inspanningen. Ik hoor Ar-
mand van Deun nog verzuchten: ,,Het

effect weegt niet op tegen de hoeveel-
heid tijd, geld en moeite die je erin

stopt." Maar dat wil niet zeggen dat de
leprabestrijding zinloos is of het (Zand-
voortse) geld weggegooid wordt. Het is

bitter hard nodig dat de ..levende

dood" wordt aangepakt; in Kasulu /-

Kabanga is daarmee in ieder geval een
begin gemaakt.
Van Deun zou zo graag méér willen

doen tegen de lepra. Wat medisch
gezien noodzakelijk is. is vooral door
geldgebrek nog niet altijd mogelijk.

Met een beetje chirurgie bijvoorbeeld,

zouden veel ..klauwhanden" en ..han-

gende voeten" weer bruikbaar gemaakt
kunnen worden. Maar waar haal je het

geld vandaan om een echte chirurg te

kunnen betalen, als je hem al kunt

vinden. Betere medicijnen, die er wel

degelijk tegen lepra zijn, zou Van
Deun ook wel willen hebben, maar die

zijn voor gebruik op grote schaal in de
arme landen nog veel te duur.

Lege handen

Ook Zandvoort heeft in het werk van
Van Deun veel geld gestoken en het is

begrijpelijk dat men ook resultaat wil

zien. Wat dat betreft, ben ik eigenlijk

met lege handen uit Kabanga weg
gegaan. Lepra-bestrijding is een zaak

van de lange termijn. Er kunnen met
het kwalitatief lage peil van de lepra-

hulpverlening jaren overheen gaan eer

je van een ,,vroege" lepra-patiënt kunt

zeggen dat-ie genezen is.

Een lepra-patiënte wordt onder-
zocht

In dat licht bezien, is de termijn van
vgf jaar waarvoor de Aktie Zandvoort
is bedoeld, te kort. Het enif;e dat ik na
mijn bezoek aan Kabanga kan melden
is, dat Van Deun op 'n bcHonderens-
waardige manier een vuist probeert te

maken tegen een ziekte, die door de

lichamelijke en sociale complicaties on-

voorstelbaar leed veroorzaakt.

Armand van Deun heeft het zeker

niet gemakkelijk, daar in de bush.

Hü werkt keihard, in al zijn bescheiden-

heid, ernst en integriteit. Het doet hem
veel goed, dat een grote groep mensen in

Holland zijn werk ondersteunt. .,Zand-
voort, alvast bedankt, en biyf alsjeblieft

het werk van Van Deun steunen."
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Als een goede buur te ver \<.

Manifestatie voor

vrij El Salvador

HAARLEM - Op 24 maart wordt
vanaf 20 uur uur in het roncertgebouw
in Haarlem een manifestatie gehouden
voor de bevrijding van het volk van El

Salvador. In dit Middenamcrikaanse
land wordt gestreden tegen uitbuiting

en onderdrukking.

Het doel van de manifestatie is. om
geld te verzamelen voor deze bevrij-

dingsstrijd. Het programma bevat veel

muziek en theater door de ,, Internatio-

nale Nieuw Scène" uit Antwerpen en
de Haariemse muziekgroep ,,Vientos

del Pueblo".

Verder spreekt er een vertegenwoordi-

ger van het Revolutionair Democra-
tisch Front en houden Haarlemse kun-
stenaars een eigen werk verkoping ten

bate van de bevolking van El Salvador.

Kaarten voor de/e manifestatie zijn

verkrijgbaar in de Wereldwinkel Oran-
jestraat 2a. tel. 174.13 in Haarlem.

Met odgp oor

de badiliiÉiloor
Reünie

ZANDVOORT - De vroegeie leer-

lingen van de MULO-school op de
Hogcweg, waar wijlen de heer A ,(

van der Waals de scepter /.w.iaide.

gaan een reunie houden en vsel op
26 maart a.s in pavil|oeii ,.De

Vijverhut" in het Vi|verpark. Het
betreft hier leerlingen van de c\a-

menklassen uit 1931 en 1932. De
voorbereiding hiervan hLX'lt maan-
den in beslag genomen, omdat de
leerlingen naar alle windstreken in

ons land zijn verhuisd, maar de hoer

Lucicn C. Mooij. Bijdorpstraat 1 in

Nieuw Wassenaar heeft inmiddels al

veertig toezeggingen binnon. Wio
nog aan deze reunie wil deolnomon
kan zich nog bij hem meiden, evon-

tueel telefonisch onder nummor
1751-149.33. Ook de icvenspartncris

van harte welkom en kan uiteraard

deelnemen aan een gczamonliiko

maaltijd.

Strandioop 1981

De traditionele jaarlijkse strand-

ioop, door de heer K. Koper steeds

op zulk eon voortreffelijke vijzo

georganiseerd, zal ook dit jaar \secr

worden gehouden en wel op /.ondag

22 maart. Het wordt de vijftiende

maal dat de afstanden van 4 of acht

kilometer moeten worden afgelegd

Voor de zesde keer zal do halve

Marathon over 21 kilometer. Zand-
voort-lJmuiden vice-vorsa. even-

eens die middag worden gelopen.

De Zandvoortse srtandloop heeft in

sportkringcn oen zeer goede naam.
Dat zal uit de inschnj\ingcn ook dit

jaar wel weer blijken. Wc gaan nu
al vast duimen voor een zonnige

dag. Op onze sportpagina hebt u

ongetwijfeld vorige woek over dit

belangrijke sportgebueren de nade-

re gegevens kunnen vinden. Op
verzoek van de organisatoren vesti-

gen wij er nog even de aandacht op

Uitvoering

„De Zigeunerbaron"

Onder de talrijke uitvoeringen die

Zandvoort in de komende weken en
maanden te wachten staan van onze
zeer aktieve verenigingen, neemt
die van de Operette .,Der Zigeu-

nerbaron" van Johann Strauss op
dinsdag 24 en woensdag 25 maart
a.s. in de Stadsschouwburg te Haar-
lem op te voeren door do Zand-
voort.se Operettevcroniging wel oen
zeer bijzondere plaats in. Het be-

looft een der hoogtepunten te wor-

den in het Zandvoortse uitgaansle-

ven, een uitvoering waaraan door
onze Z.O.V. heel veel zorg on
moeite is besteed on waarvan men
veel verwacht. Ik noem het oon
opgave, een dergelijke kla.ssieker,

over de gehele wereld bekend en
beroemd, opgevoerd door boroom-
de artiesten in de meest bekende
zalen, door een aantal amateurs op
het programma te durven pLuitson.

want dat vraagt mot alleen oen
volledige inzet, maar ook oon \oUo-

dige beheersing van hot werk. dat ai

zoveel triomlen boekte. Die inzot

on die beheersing zi|n or -wannoor

ik de voorboroidingon voor do uit-

voering van hot werk do laatste tiid

heb gevolgd-, (men hooft er rumi

een jaar aan bostood) in ruinio mato
aanwezig on daarom /.lo ik dozo

buitongewono opvoering \.in onzo
operottovoroniging met /ovool span-

ning on intoiosso togoinoot. Ik hoh
zo do indruk, dat inon or ook
workoliik lots huitongowoons \an

zal woton to niakon. Ln laat ons

daarbij do ogen mot sluiten voor di;

volo mooilijkhodon, dio mooston
worden overwonnen. Do opvoering
van dinsdag 24 maart hoop ik to

kunnen meemaken. Ik hoop dat ik

er u con enthousiast verslag \an zal

kunnen geven en on/o wakkoio
Zandvoortse opoiottosoronigiiig.

dio de/c gigantisolio opgave zal pui-

beren tot oon goed omdo lo bion-

gon. wens ik bij \ooiba>ii hot sikcos

toe. dat nion or(on ni.i toioi.ht) van

verwacht Dan /al hot oon avmid

worden vjn intonsiol genieten on

oon goliourlonis. waarover men nog
tiüol lang /al napraten.

Met „De meid"

op de planken

Nu WO hot toch o\or komende
uitvoonngcn hebbon. mag zeker

mol oiivorrnold hliivon. dal on/o

Zandvoortse tonoolvoroniging ,,Op
hoop van zogon" voorbereidingen

troft voor eon uitvoering van het

hckcndo toncolspol ,.Do meid" van

on/o oud-plaatsgonoot Horman
Heijormans. Ook al een opgave, die

or niet om liegt on waarvoor ..zwaar

geschut" ..in stelling zal moeten
worden gebracht". De opvocrin-

g(cn?) zullen plaatshebben op een

nog nader te bepalen datum eind

april of begm mei a.s. in het vereni-

gingsgebouw ..Do Krocht'". Want
ook het brengen van deze klassieker

van eon beroemd toneelschrijver zal

alles vergen van degenen, die het

waar moeten gaan maken. Onder
de boziclonde on kundige leiding

van Rob van Toornburg, die zijn

sporen als regisseur reeds ruim-

schoots verdiende, zal dat ongetwij-

feld wel lukken. We hebben er het

volste vertrouwen in. En we verheu-

gen er ons bij voorbaat reeds op, de
opvoering van dit geperfectioneerde

volkstoneel, met sterk aanspreken-

de momenten, straks opnieuw te

kunnen meemaken. Van harte

sterkte en succes .,0p hoop van

zegen".

Verkoopmiddag

Op donderdag 26 maart a.s., aan-

vangend om half twee houdt de
Welfare-afdeling van het Neder-
landse Rode Kruis te Zandvoort
een verkoopmiddag in ,,Het Stek-

kie" aan de Fahrenheitstraat in

Nieuw Noord. U kunt er tot half

vier terecht om de leuke spulletjes

te bekijken en te kopen. Er is ook
nu vast wel weer wat voor u bij. De
opbrengst is bestemd om dit mooie
werk te kunnen blijven voortzetten.

Opoe's Pieperai

Jeioi wete zo langzaemerhand wel

dat as jo wat op je lever heb, je gal

mot spuge. Nou, 't staet mai hiele-

gaer niet an datteme oit 't verzor-

gingshuis verwaiderd binne. Al-

thans, do manier met, waerop dat is'

"egaen Niet, dat "tnuweonderkom-
mo mot dougt. maer ik bedoel de

monicr. waerop do professors in de
psigohuppoldohoe denken over se-

niele dol^ielen on hun opvolgers,

maer daerover horen jeloi vast nog
wel meer Jo zou er gewoon trek

van kraige on daerom vandaeg 'n

hap die v*c vroeger ..Pieperai"

noemden Je heb drie ponde goeje

aorpelds nodig, tvvie grote ajuine,

twio thoolopeitiOb ro)e paprikapoe-

|or. len pond sputterlappe, (old man
biet) tvvmtic cramme buttèr, pieter-

solic. /out t'n popor. Jeloi motte de
aorpjl^ koko in do schil, half gaer en
met net zoveul waotor tot de acrpels

dorondor st.ien. Dan pelle, oftewel

oiikii.'|o on in mot te dikke plakkios

snaic Do ajoinc ook snaie en fruite,

do rojo poo|or derbai en dan 't

sputtcrsvloos in repo dorbai kwak-
ko. 'n tlinkc schout vvacter dorover

on oniiovoor tvvio uro laete suddere.

(lJ.it Uoon /o mot ons ook, allionig

viol langer). Dan 'n vuurvaste skael

bobuttoro om laog om laeg aerpol-

schaifios. ropios vlocs enz. Do sap.

dio ovor Maiti. op sniaok brcnge
mot goh.ikto pictorsolio on 'n flinke

slok toom Dat hoio hussio over die

/ooi schonkc on in do ovon lekkei

oppicpo (Vandaoi 't wooid ..Pie-

jior.ii") \s dat hiolo goval gaor is,

(good lotto op "t vloos) kan" |o d'r

/olvois van gaon hikko on 't smaokl
0111 ovor naor hois te skraivo, as jo

tomiiisto skraivo kon "t Ovorgebie-
vo ktiokio (niaor dat zal wel niet

voui /ain. want loloi bcnno van dio

voulvraoto) nou ilat kliokie geef je

dan maoi an do varkens, dan heb-

ben dio hocsios ook nog wat lok-

kers! Eet zo'

K.SR

NIEUW ihlZ/^ltdmCÏBT

TAXIiiB43
DAC3 EIM ly^CNT BER|IKB/^AR

Dr. 6erkestraat>47vrd^ Zandvoort
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^eer service zeff-tank-station
ZANDVOORT - Het is alweer bijna een maand geleden datHanny en Piet Timmer op feestelijke wijzehun geheel vernieuwde
en uitgebreide shelhhop hebben geopend, aan de dr. CA. Gerkestraat 80, in Zandvoort. Het voordeel van deze veel grotere

verkoopruimte is dat men nu ook een groter assortiment kan verkopen. Snoep, sigaretten, oliën, frisdranken, auto-accessoires

en onderdelen zijn nu op een overzichtelijke wijze gemakkelijk voor het publiek bereikbaar.

Ook de vergroting van de parkeerruimte bij de tanks van dit zelf-tank- station is één van de voordelen van de verbouwing,
waarbij nog komt dat men nu ook diesel kan tanken. Want hel aantal pompen werd ook uitgebreid met een diesel- één voor
super, en één voor normale benzine.

Dit shell station Ls dagelijks, ook op zondag geopend van 's morgens 07.00 tot 's avonds 22.00 uur, iets dat wel een intensieve

werkverdeling voor Hanny en Piet en hun personeel oplevert, maar waar ze wel trots op zijn. Service ook in een

zelf-tank-siation, daar waar nodig, is toch; een gegeven waar een klant op terug komt. En juist in deze tijd van herhaalde

prijsverhogingen in deze verkoopsector zijn hel juist de vaste klanten waarop men kan rekenen. Service uitstekend dus, in dit

zelf-tank-sration. (tel. 13287)

foto Europress

kerktffensten

Zondag 22 maart

Hervormde Kerk, Kerkplein;

10.30 uur: ds. C. Mataheru. Medewer-
king: Willem Lekkerkerker, trompet,

(crèche aanwezig).

Jeugdhuis achter de kerk 10.30 uur:

Jeugdkapel.

Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15

10.00 uur: ds. P. van Hall; 19.00 uur:

Catechesedienst o.l.v. vicaris Th.J.

Haitjema.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-

straat 15, 10.30 uur: mevrouw drs.

A.A. in 'f Veld van Bentveld (re-

monstr.).

Rooms Katholieke Kerk

Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:

Zaterdag 21 maart, 19.00 uur: eucharis-

tieviering met medewerking van het

jongerenkoor ,,De Toorts" in het ka-
der van de vormingscatechese.
Zondag 22 maart, 8.45 uur: stille eu-

charistieviering; 10.45 uur: eucharistie-

viering met medewerking van het St.

Caecilia kerkkoor.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14, 9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; 19.30

uur: ds. J.P. Haspels van Amsterdam.
Nieuw Apostolische Kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur diensten in

gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-
Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: maandagmiddag 23 maart
15.00 uur samenkomst in huize

„Pniël", Zuiderstraat 3.

Volle Evangelie Gemeente: zondag-

morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

Gun uw bedrijf de

aandacht van een

(nog lang niet)

uitgelezen

pubfiek

ADVERTEER!

Voor leden komt beschikbaar:

Flatwoning Van tennepweg 59-1

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,

douche, cv, berging. Huurprijs 281 ,65 p.m.

B enW verlenen als regel slechts woon-
vergunning voor deze woning aan:
- gezinnen
- 2-persoonshuishoudens.

De toewijzing van deze woning, geschiedt op
het lidmaatschapsnummer van de vereniging.

Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De
beoordeling voor het verkrijgen van een woon-
vergunning berust bij het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Zandvoort. De inschrijving dient

schriftelijk vóór dinsdag 24 maart '81 om
19.00 uur te geschieden aan het kantoor van
de vereniging onder vermelding van het

lidmaatschapsnummer en de geboortedatum.
Inschrijvingen die later binnenkomen worden
ter zijde gelegd. De uitslag van de voorlopige

toewijzing zal eerst op donderdag 26 maart '81

om 2 uur in het gevelkastje aan het kantoor
worden gepubliceerd.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. V. d. Bos
Bilderdijkstraat 5,

telefoon 13796

GEVRAAGD
voor bekende

Zandvoortse bistro:

ERVAREN

SERVEERSTER

op jaarbasis.

üunstige arbeids-

tijden. Aantrekkelijke

beloning.

Brieven onder nr.

Z514bur. v. d. blad.

Te koop gevraagd:

loop- en

sloopauto's
tevens onderdelen te

koop.

Tel. 02507-14836.

Jong stel zoekt

ETAGE
met spoed.

Tel. na 17.00 uur:

023 - 28 S2 07

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

HONG - KONG
t- M -* ^-

Haltestr. 69 hoek Zeestr.

Zandvoort tel. 02507- 17897

SPECIALE AANBIEDING:

Chinese rijsttafei
(voor 2 personen)

• 1 fles wijn • groentesoep • koe lou

yoek • babi pangang speciaal *

ossehaas tjap tjoy • kip met cashew
noten • koffie of ijs.

iali-inl f45,-
AFHALEN:

Babi paragang
speciaal

(mager varkensvlees met taugé
in pikante saus)

Maandags geopend. /10,-

JOEGOSLAViSCH RESTAURANT PULA
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskoolgeroosterd.

Menu's vanaf / 16,50

Reserveringen vanaf 15.00 uur -Tel. 28 52 85
Keuken geopend van 17.00-22.00 uur.

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

KOOPRUIL
AANGEB.: zeer mooi verzorgd HERENHUIS
te Heemstede. Bev.: grote woonkamer, par-

ketvloer, open haard, moderne keuken; Ie

etage: 3 slaapkamers, zeer luxe badkamer, lig-

bad en aparte douche, 2e toilet; 2e etage:

3 slaapkamers en werkruimte.

Taxatiewaarde / 295.000,-.

GEVRAAGD: Riante 4-KAMERFLAT te Zand-

voort.
Inlichtingen:

Mak. o.g. Jan Kroese
Brederodestraat 116 - Zandwoort

Tel. 1 32 44

Heariems orkest met voorjaarsconcert

Datum 21-22 maart 1981.

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouwman, Mol en
Ridderbos

Arts: B.F.J. Bouman, telefoon 15600.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth tel.

13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.

WIJKVERPLEGING: zr. Tr. Dijk,

Lorentzstraaf 435, Zandvoort, tel.

12382.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek.
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.

Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,

Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023-

313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-

beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel. 023-320202 (dag

en nacht)

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

WATRRSTANDEK
ZANDVOORT - De waterstanden

voor de komende week:

POLITIE: telefoon 13043.

BRANDWEER: telefoon 12000.

TAXI; telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

maandagavond van 7.00 tot 8 00 um.
Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-

straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft direkf hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.

Datum: HW LW HW LW
19mrt. 2.51 10.43 15.00 23.05

20mrt. 3.21 11.26 15.30 23.38

21 mrt. 3.58 12.08 16.06 —.—
22mrt. 4.35 0.15 16.44 12.45

23 mrt. 5.02 0.51 17.21 13.11

24 mrt. 5.34 1.26 17.53 13.41

25 mrt. 6.08 1.57 18.20 14.14

26 mrt. 6.36 2.22 18.46 14.44

Maanstanden: 20 maart VM 16.22 uur.

Wijkraad Nieuw-Noord

houdt vergadering

ZANDVOORT - Op dinsdag 24 maart
houdt de wijkraad Zandvoort Nieuw-
Noord weer een openbare vergadering
in 't Stekkie, Fahrenheitstraat 7.

De avond begint zoals gebruikelijk om
20.15 uur en iedereen is van harte

welkom.
Agendapunten zijn onder meer de
structuurschets Zandvoort, verkeers-

maatregelen en de woensdagmiddag-
knutselclub in 't Stekkie.

HAARLEM - Op zaterdag-

avond 28 maart, om 20.15 uur,

zal het Symfonie-Orkest „Haer-
lem" een voorjaarsconcert ge-

ven in het Concertgebouw te

Haarlem.

De leden van dit orkest (ongeveer 55)
zijn gevorderde amateur-musici, die

iedere woensdagavond in het Cultureel

Centrum van Haarlem, „de Egelan-

tier" repeteren onder bezielende lei-

ding van de dirigent André Kaart.

Het S.O.H, prijst zich gelukkig dat er

voor dit concert drie prominente solis-

Burgelijke stand

Geboren:
Misja, z.v. E.P. Prins en P. Pimpila;

Guit-Jan Frederik, z.v. F.N. Ridderbos

en W.E. Bakema; Jeffry, z.v. R. van
Duijn en T. Koopman; Kevin, z.v.

A.G. Drommel en A.Y. van Donse-
laar.

Ondertrouwd:
J.R. Derr en P.M.B. Schelvis; J.G.

Koops en J.A.A. van der Ham; R.P.

van Roon en A. Alles; A. de Groot en
B. Bluijs; J.M.V. Buijsman en Th.P.

Alders; A. Darmanin en Y.M. Kolk-

man.

Gehuwd:
A.N. Heemskerk en A.C. Boekestein.

Overleden:

Max Wetselaar, 82 jr. ; Wendelijna A.
Riphagen, 90 jr.; Mietje C. Molenaar,
geb. de Jager, 81 jr.; Carel F.M.
Robbers, 62 jr.; Hendrika M. Heitkö-

nig geb. Dersken, 56 jr. ; Catharina P.

Oudejans, geb. Faase, 78 jr.; Pieter C.
Rote, 64 jr.; Margaretha CA. Trie-

bels, geb. Van Pellecom, 88 jr.

ten aangetrokken konden worden. Er
wordt namelijk het Triple Concert van
Ludwig van Beethoven ten gehore ge-

bracht, waarbij Alwin Bar de piano-

partij zal vertolken en Lex Korff de
Gidts de vioolpartij. Deze solisten mar
ken onder andere deel uit van het

Mendelssohn Trio, dat in binnen- en
buitenland en zelfs in de V.S. met
succes optrad. Daar de cellist van dit

trio verhinderd was, is de in 1978 naar
Nederiand uitgeweken Rus, Dmitri

Ferschtman, bereid gevonden de cello-

partij op zich te nemen. Deze cellist

was in Rusland bij het beroemde Glin-

ka Kwartet. Thans is hij solo-cellist bij

het Omroeporkest van de N.O.S.
Hij trad onlangs op met zijn vrouw
Mila Baslawskaja (piano en cello-duo),

op een koffieconcert in het Concertge-
bouw.

Aankoop van grond

aan de Hogeweg

ZANDVOORT - De leden van de
commissies van advies en bijstand voor
publieke werken en financiën houden
op dinsdag 24 maart -een openbare
vergadering waar de aankoop van
grond aan de Hogeweg (Sterre der
Zee) wordt besproken. De vergadering

is in het raadhuis en begint om 20.00

uur.

Brand aiiomerhubie

ZANDVOORT - In een zomerhuisje

achter een woning aan de Marisstraat,

was vorige week zondagochtend een
brandje ontstaan, vermoedelijk door-

dat een brandende sigarettenpeuk bij

het verlaten van dat zomerhuisje, daar
op de grond was gevallen.

Een stoel, een gedeelte van de vloer en
het plafond hadden vlamgevat. De
bewoner, een 21-jarige Zandvoorter,
heeft zelf de brand kunnen blussen.

:^ B^.N^ i:^^^;:^^!!^ ^E^3
A.s. zaterdag

FEESTELIJKE

^
van onze geheel verbouwde zaak te ZANDVOORT, Kerkplein 3.

Uiteraard vieren wij deze heropening met een keur van nieuwe modieuze
voorjaarskleding voor dames en heren. Ook des zondags bent u tussen

13.00 en 17.00 uur van harte welkom.

ortina

^o^tlnu tAlodeé^
ZANDVOORT: Kerkplein 3, tel. 02507-14828
HAARLEM: Anegang 44A, tel. 023-323833

Fil. Haarlem donderdag - koopavond

Voor cliënten en belangstellenden houden wij vrijdagavond

van 19.00-21.00 uur open huis.

///////d '3Z^

(la reine as
SPAANS RESTAURANT

Foto Queile
Compleet foto/lilm-

dssortiment, voordelig

afdrukkenen
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8.

Zandvoort

Met spoed

woonruimte
gevraagd

voor alleenst. heer,

met gebruik van
keuken, enz.

Evt. kost en inwoning.

G. H. DOHMEN
Hogeweg 38.

ELLEN CATS
ecdiplomecrd hondcnlrimsler

Liefdevolle verzorgin):

van uw hond.

ir. Fricdhnffplein 10,

Zandvoort, lel. 12773,

ZANDVOORT

Een uitstekend restaurant voor uw lunch ol diner.

Stel uw menu samen uit onze a la carte schotels

naar uw eigen smaak en budget, of kies ons vier-

gangenmenu.

Haring met tuinkruiden in kerrie roomsaus

Gefrituurde kabeljauwfilet met uienringen

Gebraden kalfsoester met een pittige

roguefortsaus

Parfait maison

32,50

's ZONDAGS PIANO-ENTERTAINMENT
'g woensdags GESLOTEN

\

9 9r?ELTROPICAL"
Zeestraat 29, Zandvoort, tel. 02507-12781

IViJ bieden een scala aan echte Spaanse
gerechten en Riojawijnen w.o.

Tapas 5,00

Tortillas a 6,00

Calamares 6,00

Paellas 17,00

Zarruelas 17,50

Huiswijn per nes v.a 12,00
I

Sangriava 8,00

Ook af te halen!

To koop omgoboden:

BROODJESZAAK
h contntm van Zmdvoori

IMet veel ruimte,

geschikt voor vele

mogelijkheden.

Inlichtingen:

tel. 02S07-17751
of 020-844277.

Te koop:

herenfiets

tuinparasol

notenhouten

dressoir 2.20 m
klassiek model

alles z.g.n.

Quarles v.

Uffordlaan70,
tel. 02S07-18001

na 19.00 uur.

R«serv. 02S07-12253, Kerkstraat 15.

G© «#^i»^

Zaterdag a. s. beginnen we alweeraan de lente!

Het wisselen van de seizoenen gaat snel, zéér snel.

HORLOGERIE C. WAANIIVG
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophtewag 4 Tel. 1 23 07

weet daarvan mee te praten. Hij komt Immers dagelijks

pfiet de tijd in aanraking. En met tijd waar u altijd van

op aan kunt. Dat mist nóóit! In geen enkel seizoen. Neemt
u er maar eens een proef mee.

Komt u eens kijken in ome showroom, 't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

o »«*i~Vi.^%i^<M,.;£MC^M«>itilF.<dfr1,.^-{'i'«^ '
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Nieuwbouw raadhuis officieel
ZANDVOORT - Door het ont-

hullen van een ingemetselde

steen opende drs. R.J. De Wit
het nieuwe gedeelte van het

raadhuis. Even daarna stelde

mevrouw E.C. Nawijn-Hambur-
ger door een simpele druk op een
knop het nieuwe carillon in wer-
king. Een en ander werd vooraf

gegaan door een oRiciële ont-

vangst van genodigden in de
gerestaureerde raadszaal in het

oude gedeelte van Zandvoorts
raadhuis.

Met de ingebruikname van de nieuw-

bouw is nu enigszins een eind gekomen
aan het ruimtegebrek van de gemeente-
lijke diensten. De aanbouw heeft een
bruto oppervlakte van 1410 m2. Netto
kreeg men er 730 vierkante meter bij.

In het nieuwe gedeelte zijn de afdelin-

gen financiën en interne zaken, sociale

en algemene zaken en het statistische

archief ondergebracht. In het bestaan-

de gedeelte zijn de afdelingen volks-

huisvesting/ruimtelijke ordening ge-

huisvest en daarbij de commissieka-
mers en een leeskamer voor de raadsle-

den. De afdeling Burgerzaken is nog op
de oude plaats aan de Schoolstraat

gebleven en ook de afdeling Onder-
wijs-Personeelszaken is niet in het ei-

genlijke raadhuis ondergebracht. Deze
afdeling is naar de vroegere plaats van
Publieke Werken verhuisd. De nu uit-

gevoerde aanbouw is een eerste fase

van het ontwerp. In de toekomst be-

staat de mogelijheid om nog eens 2100
vierkante meter aan te bouwen waar-
door alle diensten gecentraliseerd kun-

nen worden.
De architecten van de nieuwbouw zijn

tevreden met het uiteindelijke resul-

taat. Zij hadden zich aan twee belang-

rijke citeria te houden: ten eerste

moest de nieuwbouw het oude gedeelte

'niet het typische karakter niet over-

heersen en ten tweede moest binnen
het niet al te ruime budget gebleven
worden. De totale bouwkosten van de
nieuwbouw, inclusief inventaris en der-

gelijke, bedraagt 4 miljoen, en dat was
ook het bedrag dat de raad beschikbaar
had gesteld.

Bouw
De bouw van de uitbreiding is opval-

lend voonpoedig verlopen. Toen men
na eindeloos geharrewar eindelijk in

januari '80 aan de slag kon is er zeer
voortvarend gewerkt. Negen maanden
later kon het gebouw al opgeleverd
worden. Om aan de wens van de
raadsleden -het ondergeschikt zijn aan
het oude gedeelte- tegemoet te komen
is gekozen voor baksteen. Het bouw-
werk bestaat uit een betonskelet „aan-
gekleed" met een lichte steen. De
kozijnen zijn van hout en ook elders
zijn zoveel mogelijk natuurlijke mate-
rialen verwerkt. In het gebouw is zo-

veel mogelijk getracht het interieur

Vernielingen

ZANDVOORT - Zaterdagavond werd
een viertal jongelui aangehouden. De
jongens, allen in de leeftijd van 15-20

jaar, hadden bij het busstation aan de

Louis Davidstraat een reclamebord van

het WV-kantoor alsmede een aantal

fietsen beschadigd. Drie andere jonge-

lui, die bij de vernielingen betrokken

zouden zijn, wisten te ontkomen.

(Advertentiei

Uw krant niet ^

ontvangen?

Bel vrijdag voor 12:00 uur ons
kar^oor, telefoori

17166
en 's middags heeft u hem

in de bus.

Opdracht van gedeputewde staten

Gemeenten moeten voor 1982

woonwagenplan klaar hebben
HAARLEM • Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben aan een aantal

gemeenten die in het provinciaal woonwagenplan Noord-Holland zyn opgenomen
een brief geschreven waarin z^ er nadrulücciyk op wjjzcn dat vóór 1982 een plan

voor de inrichting van standplaatsen ter visie moet liggen.

Tot die gemeenten behoren Aalsmeer,
Bloemendaal, Haarlemmerliede en
Spaarnwoude, Haariemmermeer,
Heemstede, Uithoorn en Zandvoort.

Indien de betrokken gemeenten niet

aan deze voorwaarde van de Provincie

voldoen, zullen Gedeputeerde Staten

gebruik maken van de hun in de
woonwagenwet gegeven bevoegdheden
om zonodig standplaatsen af te dwin-

gen.

In de praktijk is gebleken dat het

realiseren van standplaatsen voor
woonwagens een tijdrovende aangele-

genheid is. Net zoals bij het vaststellen

van bestemmingsplannen en het reali-

seren van woningen komt dit hoofdza-

kelijk door allerlei procedures die afge-

werkt moeten worden.

Procedures

Door de bemoeienissen van derden met
de procedures wordt een afhanKeiyk-

beid gekweekt met büna altyd als ge-

volg dat inzicht in de voortgang van de
realisering van de standplaatsen wordt
bemocilUkt. Vaak ook blijkt onbekend-
heid met de problematiek, onbegrip Gesprck
voor de ernst van de problematiek en ^

gebrek aan adiniteit met de betrokken
bevolkingsgroep een snelle afhandeling

van procedures in de weg te staan, aldus

selirüven Gedeputeerde Staten aan de
gemeenten.

er is een groot tekort aan goede stand-

plaatsen. Een groot aantal woonwagen-
standplaatsen ligt op zo'n slechte plaats

of is zo slecht ingericht dat deze een
ernstige belemmering vormen voor de
ontwikkeling van de woonwagenbewo-
ners.

De ervaring heeft duidelijk gemaakt
dat een belangrijke voorwaarde voor

het inrichten van goede standplaatsen

de betrokkenheid van de woonwagen-
bewoners bij de totstandkoming van de
standplaatsen is. Deze betrokkenheid
zal in een zo vroeg mogelijk stadium
van de bouwprocedure gestalte moeten
krijgen.

Omdat Gedeputeerde Staten het van
belang vinden dat er binnen de gestelde

termijnen voldoende standplaatsen van
goede kwaliteit tot stand komen, is er

een „netwerkplanning" ontworpen
waarin de fasen in schema zijn gezet.

Deze netwerkplanning is aan de ge-

meenten aangeboden en is bedoeld als

leidraad ter ondersteuning van de akti-

viteiten van de gemeente.

Hiertegenover staat de noodzaak om
op korte termijn voldoende standplaat-

sen in de provincie te realiseren. Want

Binnenkort zal Gedeputeerde Staten

C.J. Korvcr alle betrokken gemeenten
uitnodigen voor een gesprek. Er zullen

een aantal regionale byeenkomsten
worden gehouden waar de gemeenten
informatie kunnen vragen over het tot

stand komen van woohwagenstand-
plaatsen en met de heer Korvcr van
gedachten kunnen wisselen.

speels te houden. De gangen zijn met
enige verspringen aangelegd en hier en
daar zijn tussen gangen en verdiepin-

gen wat „doorkijkjes" aangelegd. De
gebruikte kleuren zijn overwegend
groen en bruin.

Z-oats het een gced gemeentebestuur
betaamt heeft men waar het maar
enigzins kon, energiebesparend ge-

bouwd. Zo hebben alle werkruimtes
zogenaamde vlakverlichting. Dus geen
rijen lampen aan de plafonds die de
gehele ruimte verlichten, maar gericht

licht. Daar waar het nodig is, is licht,

dus geen overbodige verlichting. Dat
was in aanleg wel duurder dan normale
verlichting, maar op den duur levert

het een aanzienlijke besparing op. Ui-

teraard zijn alle wanden geïsoleerd en
hebben alle ramen dubbel glas.

De entree van het raadhuis ligt aan het

Gasthuisplein. Dit ook op wens van de

raad en de bouwcommissie, omdat het

Gasthuisplein van oudsher van veel

betekenis is geweest voor Zandvoort.

De ingang van het oude raadhuis met
zijn monumentale trap zal echter nog
wel voor representatieve doeleinden

worden gebruikt.

De trots van bijna ie^lereen die zich

heeft beziggehouden met de bouw, is

ondergebacht in de kelder. Daar is het

hele statistische archief ondergebracht

met een uiterst moderne outillage. Al
het waardevolle materiaal is opgebor-

gen in lange kasten die over de gehele

breedte op rails zijn gemonteerd. Op
die manier is elke kast verrijdbaar

zodat de archivaris bij een bepaalde

kast kan, maar tegelijkertijd het archief

niet meer ruimte inneemt dan strikt

noodzakelijk is. Ter protectie van het

archief wordt de lucht op een constante

temperatuur en vochtigheidsgraad ge-

houden. Voor de ingang is een hoge

Ors.R.J.DeWit,
commisaris van
de Koningin in

de provincie

Noord Holland,
overhandigde
een bord van
Makkumer aar-

dewerk aan bur-
gemeester Ma-
chreisen. Deze
gift is een tradi-

tioneel ge-
schenk van de
provincies aan
gemeentes bij

dit soort gele-

genheden. De
fraaie borden
zijn waarschijn-
lijk erg in trek
bij de gemeen-
tebesturen

Drs. De
Wit verblijdde

onder meer Am-
stelveen, Haar-
lemmermeer,
Ouderkerk a/d
Amstel, Heem-
stede en Bloe-

mendaal in de
afgelopen jaren

met een soort-

gelijk bord.

waterkering gemaakt, zodat in geval

van brand geen bluswater de kelder in

kan lopen.

Al met al vonden de beide architecten

en aannemer Terlingen uit Diemen dat

ze de nieuwbouw met een gerust hart

en gepaste trots aan de nieuwe bewo-
ners kónden overdragen. En dat von-
den alle sprekers tijdens de officiële

opening vorige week ook. Voor een
verslag van de opening zie pagina 3.

Langs de Vloedlijn

Leer elke dag wat bij. Dan zijl ge
haast ervaren; Spaar elke dag een

duit. Ge zult er wèl bij varen. Guido
Cezelle (1830-1899).

Cursus voor AOW-ers

en WAO^rs
HAARLEM - De afdeling Preventie

van de Stichting voor Geestelijke

Volksgezondheid in Haarlem organi-

seert een cursus voor AOWers en
WAO'ers. Zowel mannen als vrouwen,
alleenstaanden alsook echtparen kun-
nen hieraan deelnemen. De cursus

wordt gehouden op de donderdag- of

vrijdagochtend. De eerste bijeenkomst

is op donderdag 9 april.

OP vrijdag 3 april is een informatie-

bijeenkomst in het Rosenstock Huessy-
huis, Hagestraat 10 in Haariem. Deze
begint om 10.00 uur. In de cursus

zullen onderwerpen die voorWAO-ers
of AOW-ers van belang zijn behandeld
worden. Voor inlichtingen kan men
bellen of schrijven naar de Stichting

voor Geestelijke Volksgezondheid,
Wilhelminapark 6 in Haariem. Tel.

023-319325 en vragen naar Mimi Roo-
se, José Beurskens of Hans Kaay.

ZANDVOORT - Vrijdagavond kwam
bij de politie melding binnen dat in de
Haltestraat een jongeman met een
grote bijl liep te zwaaien. De politie

trof de bewuste persoon aan in een bar,

terwijl de bijl achter een auto in de
Diaconiehuisstraat werd gevonden. De
jongeman zei de bijl te hebben geleend
en hem die avond terug te willen geven.

Niettemin werd de bijl meegenomen
naar het politiebureau.

Scholieren plantten

bomen in Vijverpark

ZANDVOORT - Vorige week woensdag hebben scholieren van een viertal

basisscholen in Zandvoort in het Vijverpark bomen geplant. Dit gebeurde in

het kader van de Nationale Boomplantdag, die dit jaar al weer voor de 25e

maal werd gehouden. Voordat men naar het Vijverpark toog, kregen de

leerlingen van de directeur van de dienst publieke werken, de heer Wertheim

instructies. Ook wees Wertheim de scholieren op het belang van een goede

zorg voor de natuur en het milieu. Vervolgens kon men onder het toeziend

oog van de raadsleden Attema en Hildering en wethouder Termes aan de slag,

waar nodig bijgestaan door ambtenaren van de gemeentelijke plantsoenen-

dienst. Men had voor het Vijverpark gekozen, om de daar nog slechts

spaarzaam aanwezige dennen voor een verdere teruggang te behoeden. Deze

dennen staan eigenlijk te dicht bij zee en hebben daarom de beschutting van

loofbomen nodig. Ruim honderd populieren moeten daarvoor zorgdragen.

Foto: Peter den Boer.

Belangrijk concert

Een belangrijk concert staat

2^ndvoort te wachten a.s. dinsdag

31 maart. Het Toonkunst Orato-

riumkoor Zandvoort, (T.O.Z.) zal

dan onder directie van Lourens
Stuifbergen een tweetal werken uit-

voeren, die zijn gericht op het

komende paasgebeuren. Derhalve

een avond van Passie-muziek en
zang. Aanvangend om 8 uur zal dan
in de Hervormde kerk worden uit-

gevoerd „Der Tod Jesu" van C.H.
Graun en het „Stabat Mater" van

E. Astorga. Solisten zijn Elma van
den Dool, sopraan, Margreet Pfei-

ler, alt, Alex Vermeulen, tenor,

Frits van Erven Dorens, bas. Nico
Waasdorp bespeelt het orgel en het

Randstad Kamerorkest zorgt voor
de begeleiding. Het belooft een
avond te worden van veel genieten

op hoog muzikaal niveau. Een
avond, die ik u van harte kan
aanbevelen. Er zijn nog kaarten

verkrijgbaar aan het VVV kantoor

op het Schoolplein en des avonds in

de kerk. De toegangsprijs is f 10,-,

CJP-houders betalen ƒ 7,50.

ftesidtaten enquête wmkeHeis Haltestraat:

Geen afsluiting, wél

beperking snelverkeer
ZANDVOORT - Deze week zijn de
resultaten bekendgemaakt van een
enquête, gehouden onder de winke-

liers en horeca- exploitanten, met
betrekking tot een eventuele afslui-

ting van de Haltestraat. Er zijn in

totaal 59 rormulieren verspreid,

waarvan er 55 ingevuld zijn terug

ontvangen. Het grootste gedeelte

van de geënquêteerden spreekt zich

uit voor beperking van het snelver-

keer ten gunste van het winkelend

publiek, maar een totale afsluiting

van de Haltestraat vinden de winke-

liers te rigoreus.

De enquête werd gehouden naar

aanleiding van de structuurstudie

21andvoort van het bureau Gouudappel
en Coffeng en een nota van de federa-

tie Handelsvereniging Hanze.

De meesten van de ondervraagde

winkeliers zien wel wat in beperking

van het snelverkeer door middel van

verkeersdrempels (36.4%). Versmallen

19e Prix de Joke van

1 april-genootschap

ZANDVOORT - Het Nationaal 1

april-genootschap presenteert dit

jaar de negentiende „Prix de Joke".
Dit jaar zal het jaarlükse humorfes-
tival een heel andere formule hebben
dan voorgaande jaren.

Na jarenlang gastvrüheid gehad Ic

hebben in sociëteit „Dystergast" is

men dit jaar weer op de oude basis

teruggekeerd; Golden Tulip Hotel

Bouwes, waar ook de eerste vijf Prix

de Jokes hebben plaalsgcvonden
(van '63 tot '67).

Op 1 april zullen er drie bronzen
Locrcssen in verschillende catcgo-

riën worden uitgereikt. In tegenstel-

ling met voorgaande jaren zullen de
uitspraken van het Genootschap en
Jury niet van te voren worden be-

kendgemaakt. De bekroningen zul-

len dus pas tydens de Prix de Joke
vordcn geopenbaard. De aanvang
van deze negentiende Prix de Joke
op 1 april is om 20.30 uur. OrTiciële

avondkleding wordt aanbevolen en
een strooien hoed wordt zeer op prys
gesteld.

van de rijweg wordt door 27,3% gepre-

fereerd en 18,2% wil een combinatie
van beide mogelijkheden.
Een permanente afsluiting van de

Haltestraat wordt door de winkeliers

van de hand gewezen. Slechts 3,6% ziet

daar wel brood in. Afsluiting in het

hoogseizoen wordt door 34,5% wense-
lijk geacht en 10% wil de Haltestraat

gedurende het weekend afsluiten. Het
grootste gedeelte echter, weet niet wat
van een eventuele afsluiting te denken:
47,3% liet de betreffende vraag oninge-
vuld.

Een reden hiervoor kan zijn dat ruim
de helft van de winkeliers ver\vacht dat

hun bedrijf door afsluiting slechter

bereikbaar wordt. .32,7% Verwacht dat

die bereikbaarheid hetzelfde blijft en
slechts 3,6% verwacht een verbetering.

Door verscheidene ondervraagden zijn

suggesties gedaan om het snelverkeer

in de Haltestraat in te dammen. Zo
wordt een maxmiumsnelheid van 25-30

kilometer per uur en een inhaalverbod

voor de hele straat voorgesteld.

Gezien de verscheidenheid aan reacties

en wensen wil men nu een „Belangen-

groep Haltcstraat" gaan vormen, die de

mogelijkheden nader uit zal moeten

werken.

ZANDVOORT- Het programma voor
de viering van Koninginnedag in de
badplaats begint vaste vorm te krijgen.

Voor de schoolgaande kleuters zal het
Poppentheater Merlijn twee uitvoerin-

gen geven te weten om 9.15 tot 10,30
uur en om 10.45 lot 12.00 uur. Een en
ander vindt plaats in de aula van het

bejaardencentrum ,,het Huis in de
Duinen". Voor de bejaarden van dit

centrum zal men nog een voorstelling

geven om 14.30 uur. Hierbij zijn ook
bewoners van „Huis in 't Kostverlo-

ren" en van „Huize Bodaan" hartelijk

welkom.
Het tweede optreden van de Zand-
voortse Muziekkapel begint om 10.30

uur op het Radhuisplein. Om 13.00 uur
begint de show van antieke rijwielen en
een uur later zal het ringsteken met
paard en wagen aanvangen. Hieraan
zal ook een vierspan deelnemen. Ove-
rigens zijn er voor het Koninginnedag-
gebeuren nog marktkramen vacant.

Men kan zich hiervoor aanmelden bij

mevrouw E. Beuks-Keesing, Van Ga-
lenstraat 9, lel. 14951.

i Ruwa i

i jachdakken :

jdeoarettej
j KEUR en ZOON ;
ÏRaadhuisstr. 92 - Heemstede*

Tel. 023 -28 61 82

Vido praatgroep

ZANDVOORT/ HEEMSTEDE
Vanavond is er in 't Oude Posthuis aan
de Hereweg 96 in Heemstede een
filmavond over de VIDO (vrouwen in

de overgang). Over dit onderwerp is

vorige week een thema-avond gehou-

den in het vrouwencafé te Zandvoort.
Vrouwen die deze avond gemist hel»-

ben kunnen zich alsnog opgeven voor
de Vidogroep in Heemstede. Zij kun-

nen zich aanmelden bij het Gezond-
heidshuis, Lieven de Keylaan 7 te

Heemstede, tel. 023-280368. Voor
meer informatie kan men bellen met
Jane Habich, tel. 14154 te Zandvcort.

Kienavond van de

Diabetes Vereniging

ZANDVOORT - De diabetesvereni-

ging Haarlem e.o. zal komende maan-
dag, 30 maart, weer haar jaarlijkse

kienavond houden in de grote zaal van
„De Linge" aan de Lingestraat 1 in

Haarlem-Noord.
Voorafgaand aan de kienavond zal een
korte ledenvergadering worden gehou-

den. De opbrengst van deze avond zal

worden gebruikt voor de aanschaf van
een film-projector waarmee vooHich-

fing zal worden gegeven aan diabetici

maar ook aan ziekenhuizen en iedereen

die belang stelt in diabetes mellitus.

Zowel voor de kienrondes als voor de
loterij zijn leuke prijzen beschikbaar.

De Linge is per bus te bereiken met de
lijnen 70, 1 en 3. De zaal is om 19.00

uur open en de aanvang is om 19.45

uur. Alle leden en belangstellenden

zijn hartelijk welkom. Inlichtingen bij

mevrouw Witte-Jansert, Kruidberger-

weg 99, tel. 023-377810.

(AchenenlK'

NAPPA
bont en lamsvachl

(ook grote maten)

alle bekende merken o.a.

\y*y ITALIA

MORRIS
beforeyoubuy
donderdag koopavond

Haarlem: Baiteijorisstraat 20 (bij ile Grote Markt) / tei. (023) 31 26 55

Amsteniam: Uidsestraat 9 (bij KoningsiJleln) / tel (020) 22 35 96
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FAMILIEBERICHTEN

NU OF NOOIT
Wit, geplastificeerd

paneel, 255 cm lang

20 cm breed, van 21 .- voor .

.

25 cm breed, van 23.- voor .

30 cm breed, van 25.- voor .

40 cm breed, van 31 .- voor .

50 cm breed, van 39 - voor .

60 cm breed, van 45 - voor

13.95
16.95
19.95
25.95
31.95
38.95

Zolang de voorraad strekt

Tevens

echte, Finse grenen
schroten

Werkbreedte6 2cm ^ C#|
per meter van 1.95 voor I «öw
Ook geven wij korting op het

tengeiweric van 2 x7 cm
nu van 2.80 per m 9 10

NU OF NOOIT!

Bij ijzer- en houthandel

H. Zantvoort B.V.
Swaiuëstraat 7 - Zandvoort

voor.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
Burgemeester en wethouders der gemeente
Zandvoort maken bekend, dat van heden
af ter gemeentesecretane, afd onderwijs

c a. {Raadhuisplein 4), formulieren

verknigbaar zi|n voor het aanvragen van een

gemeentelijke studiebijdrage. Deze bijdrage,

welke van geringe omvang is, kan naast of m
plaats van een eventueel door het njk of de

provincie toegekende studiebijdrage worden
verleend ten behoeve van kinderen, die een

der na te noemen scholen voor voortgezet

onderwijs bezoeken.

lager, middelbaar of hoger beroepsonder-

wijs,

-mavo, havo of vwo;
- universiteit of hogeschool

In aanmerking voor een bijdrage als voren-

bedoeld komen inwoners der gemeente
Zandvoort, wier gezinsinkomen minder
bedraagt dan f 34 000,-- per jaar

Van dit laatste zal slechts in uitzonderings-

gevallen kunnen worden afgeweken.

Ten behoeve van kinderen, die geen onder-

wijs volgen aan een school als vorenbedoeld,

doch die voor een voortgezette dagopleiding

zijn aangewezen op een particulier instituut,

bestaat in enkele gevallen - indien het gezins-

inkomen daartoe aanleiding geeft - de
mogelijkheid om van deze regeling gebruik

te maken.

Inlichtingen hieromtrent kunt u verkrijgen

bij de chef van de afdeling onderwijs c a,.

Raadhuisplein 4, tel. 02507 - 14841, toestel

141

Zandvoort, 23 maart 1981.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De Secretaris, De Burgemeester,
J Hoogendoorn. H. Machielsen

BEKENDMAKING
Gedeputeerde staten van Noord-Holland maken, gelet op
de artikelen 12, 22 en 29, eerste lid van de Wet algemene
bepal ingen milieuhygiëne, bekend dat op 2 februari

1981 bij henis binnengekomen een aanvraagom
vergunningopgrond van de Hinderwet van Burgemeester

en Wethouders van Zandvoort, voor het oprichten etc. van

een gasdrükregel- en meetinstallatiegelegen aan de
Boulevard Barnaart, hoek "^an Galenstraat, te Zandvoort

kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie B,

nummer 8 195.

Exemplaren van de aanvraag en van andere daarop

betrekking hebbende stukken I iggen op werkdagen
gedurende een maand, gerekend vanaf 26 maart 1 98

1

ter inzage tijdens de kantooruren- ten Provinciehuize te

Haarlem (Afdeling Milieuhygiëne, Paviljoenslaan 7) en

ter secretarie der gemeente Zandvoort.

Tevens liggen de stukken ter inzage in de openbare

bibliotheek aan de Prinsesseweg 34 te Zandvoort op
zaterdagvan 10 00 uurtot 14 00 uur

Bij de ter inzage liggende stukken isgevoegd het ontwerp

van de door hen op de aanvraag te nemen beschikking,

houdende hetverlenen van vergunningonder

voorschriften

Desgewenst kan na telefonische afspraak met de Dienst

Milieuhygiëne van de Provinciale Waterstaat

(tel 023-3 1 9350) mondelinge toelichting op de stukken

worden verkregen

Tegen zowel de aanvraagals de ontwerp-beschikking

kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk binnen een

maand, gerekend vanaf bovenvermelde datum worden

ingediend bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Postbus 123, 2000 MD HAARLEM.

Degene die een bezwaarschrift indient, kan tevens

verzoeken zijn persoonlijke gegevens met bekend te

maken Het verzoek daartoedient tegelijkertijd methet

bezwaarschrift te worden ingediend

Er zal geen openbare zittingworden gehouden Degenen

die daarom telefonisch (023-163083/163084)
verzoeken, zullen tot eén week vóór 26 apnl 198 1 in de

gelegenheid worden gesteld mondelinge bezwaren m te

brengen. Er zal alsdan een gedachtenwisseling plaats

hebben, waarbij ook de aanvrager aanwezig kan zijn

Haarlem, 26 maart 1981

Foto Quelle
Compleet foto/film

assortiment, voordelig

afdrukkenen
ontwikkelen

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort

Heer 67 jaar zoekt

kamer
metvoll. pension.

Br. on. nr. Z518.

m Uitvaartverzorging

Kennemeriand bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51 .

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533

Informaties betreffende begrafenissen ofcrematies geheel vrijblijvend.

Jonge vrouw
ervaren verpl. hulp

zoekt

werk
voor de avonduren
of weekends in

verpl. of bej. huis.

Br. onder nr.Z 517.

Pedicure praktijk

mevr. Jonkman-Rol

Beh. ook voor ver-

zorgings/bejaarden-

tehuizen. Beh. op af-

spraak. Praktijk in

Bouwes Palace.

Telefoon
02507-13871

prcMHciaal bestuur
vannoord-hdland

Meisje

zoekt

KAMER
tot f400,- incl.

Tel. 02507-16012.

Intelligentsparea

DeMeesnente
rekening.
Hoge vrije opname
tol 15 000 pm
In december
I

(-> 000

Meer geld opnemen:
op/cgtcrmijn
24 iiiJiindcn o(

2"(i opname kosten

Geld nodig
voor onroerend goed.

/onder opzegtermijn
o! opnamekosten

Wij durven
elke vergelijking aan

yoMiip

Hoge rente, in apnl 1981

Bankmees&Hope nv
Haarlem Houtplein 8 (023)3159 50

00n bijzondef#ifiels...

Speciale aanbieding

partij Histor verf

halve prijs

50% korting

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 1 56 02.

Een Koga-Miyata fiets

is nieti^ileen mooi •

maar Vooral ook erg
goed In 'gebruik.

Dat geldt voor de
racefietsen maar ook
voor de touring-

modellen.
Wij hebben deze licfit-

gewicht kwaliteits-

fietsen voor u klaar

staan in onze
speciaalzaak en wij

adviseren u graag.

mmmmimfÈ
HANDMADE PREGISION

Uw Koga-Miyata vakhandelaar is

PETER VERSTEEGE
Haltestraat 18 -ZANDVOORT -Tel. 1 44 99

,®

Uw adres voor

elast. kousen, pan-

ties, knie- en enkel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort

tel. 02507-12327

Meisje zoekt

2 kamers
met gebr. v. keuken,

permanente bewon.

Tot f 600,- p. mnd.
Br, ond. nr.Z 519.

AIODEPRESENIAnE
\ODRn/^/Z3MER T;81
Op dinsdag 31 maart a.s. showt ^^^cSSSfeu haar nieuwe voorjaars-

en zomercollektie in Hotel Bouwes te Zandvoort; aanvang 20.00 uur.

Deze wervelende showvol kJeur en muziekwordt geregisseerd door de
bekende Honnie van den Bosch (o.a. TV-Privé) en gepresenteerd door
Karen Verstraete en haar internationale tcpmannequins.

Complet + champagnecocktail ƒ 27,50.

Kaarten zijn verkrijgbaar bijANOUKMODES, Kerkstraat22 te Zandvoort

Tel. (02507)- 17097 of door oveonaking op bankrekening 32.63.81 .805

(Anouk, Zandvoort) of girorekening 364282 (Wouters, Heemstede).

Als extra attractie geeftüw toegangsbevkdjs tevens kans op een weekend-
reisvoortwee personen naar bruisend Brussel of het elegante Düsseldorf

met verblijf in luxe hotels; aangeboden door reisbureau ECIROSOL,
Kerkstraat22 te Zandvoort

Bovendien ontvangt Cl na afloop van de show een "geurige" attentie.

5 minuten

IPOSTERFOTOI
K/aar terwijl u wacht!

iPOSterfOtO 30x40 cm
slechts

PASFOTO'S
l stuks

20,00

10,00
Galerij Kerkstraat, winkel 8

1976 1981

5 JAAR
Bedankt voor het vertrouwen,
dat u de afgelopen 5 jaar in ons
stelde.

Voor ons een reden om u op

6 april

aanstaande om 20.00 uur uit te

nodigen voor een

MODESHOW
in Hotel Bouwes.

^ COIFFEURS
international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel (02507)14040

Te huur:

garage
Trompstraat,

Zandvoort,

ter. 023-251315.

HONDENKAPSALON

Renee
voor vakkundig

KNIPPEN -SCHEREN
TRIMMEN- WASSEN

OOR- en

VOETBEHANDEUNG.

Van Ostadestr. 26
Tel. 1 56 26.

G.Kol
Schuitangat 7,

telefoon 13212

auto-brand-leven

alle verzekeringen.

Gevraagd:

zelfstandige

hulpen
voor schoonmaken
van gemeubil. flats,

f 12,50 per uur.

Tel. 02507-15668.

SNOEKS
162 55

Glazenwassen) - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 - Zandvoort

Gevraagd:

sleutelruimte
voor motorfiets.

W. Langeveld
Kerkstraat 13A,

Zandvoort.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het

over aan de vakman
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met

waardevolle tips

A)W VERHUIZING, ONZE ZORGI.

DE WIT VERHUIZINGEN

IBUCENDE
VBWUIZOS

A. J. V. d. Moolenstraat 54rd.

Zandvoort. telnfnnn 02507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404
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Ik vond 'wmt Ik zocht op de Gr ® ® ®

Weet u dat wij ieder weeleend speciale aanbiedingen jn tropische vissen en planten

Rauwe pens 0.85 per pond. Wezenbeek Grote Krocht 28, Zandvoort

Terug in ZandyöpilA' -v:,'

m.
Vanaf 1 april

overdekte fietsenstalling

geopend van 06.00 t/m 01 .00 uur.

Per dag f 1 .25 - Per maand f 10.00

Grote Krocht 18 - Zandvoort.

i>,..i>>.;;>A

Hang- en legkasten

met schuifdeuren

182-60-97, uit voorraad

leverbaar.

198.-
Het Kastehhuis

Grote Krocht 25.

telefoon 02507-17751

"

Massief eiken

plavuizen tafel

lang 127, 67 br.

398.-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25, i

telefoon 02507 -17751.

Dik matras -^ ;;

15tm,80;(lS^rTi'' ^

Alle andere rnatéri

'

;
voorradig ••

Het kasitenhuisl
" GrowKrochtZSj 't'
telefoon 02507-17751

Af/es voor hanc/wefken vmdt u b,j

'T LUIFELTJE
GROTE KROCHT 26, ZANDVOORT

iiiHiiiiivv

Wi| zi|n geopend van 8 30 tot 12 30 uur en van 13 00 tot

18 00 uur Vrijdagavond open van 19 00 tot 21 00 uur

Zaterdags gesloten

Op Mallorca schijnt de zon volop,.

Zo lang er nog plaats is

Hotel Playa de
Mallorca
douche, toilet, balkon, vol pension

4 dagen 450,-

8 dagen 570,-

11 dagen 625,-

REISBUREAU
KERKMAN

Grote Krocht 20. Zandvoort, .

telefoon 02507 12560 ^

^VBOEKENVAK ;^

,, 4 DESSINS /

^:' M72-80^24cm i

-.Uit voorraad leverbaar.

Het Kastenhüla
'"'Grote Krocht 25,

telefoon 02507 - 17751.

De day4 matras
volgens dé consumenten-
bond goed beoordeeld.

Verkrijgbaar bij:

Het Kastenhuis
:Grot« Krocht 25

telefoon 02S07-177S1

KNIPTIP
Felle zonneschijn is

voor foto's niet de

beste belichting.

Door wolken ƒ •' C
gespreid

zonlicht geeft 'n i

beter resultaat, it
smorgens gebracht. tmidd*gs.(schoon

kijkeri bij ons?
't is zeker de moeite waard

Optiek Siinger
Gedipl. opticien

Grote Krocht 20a - Zandvoort
Telefoon 02507-14395

Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond.

HETENIGEECHTE TROUWBEDRIJF

Wij kunnen u bieden:

* De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met
2 of4paarden
Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, lel. 02507-12600/17588

Boek en kantoorboekhandel
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DE VISA II SUPER E: SUPERZUINIG.
W'.ircrs^ckoclJe i-cilinder motor(]124 cm). Bcnzineverbruik bij 90 km/h constant:

5,1 1/100 km { 1 op 19,6). De rappe Visa met een ongekende zuinigheid.

Voorn.uimste uitrusting als Visa li Club, met daarbij: sigarette-aansteker,

econostooj:) (zuinigheid-sindicator), jodium koplampen, moquette vloerbedekking

en ruitewisscr/sproeierop de achterruit.

Voornaamste extra's: Boxline bekleding, metaalkleuren lichtmetalen

velgen. Prij.s v.ina^ ï 13.995,- exclusief f 33ü,- afleveringskosten en f 300,- voor
ML-tcctylhehandeling.

DE VISAn SUPER X: SUPERSNEL
Watergekoelde 4-cilinder motor. Inhoud: 1219 cm\ Maximaal vermogen bij

6000 tpm: 46kW (64 DIN pk). Acceleratie van O-IOO km in 14 .seconden.

Topsnelheid: 155 km/h.
De sportieve, flitsende Visa met oog voor zuinigheid. Voornaamste

uitrusting als Visa II Super E (behalve econoscoop), met daarbij: hoofdsteunen
vóór, toerenteller, metaalkleuren rechterbuitenspiegel.

Voornaamste extra's als Visa II Super E. Prijs vanaf f 14.855,- exclusief

f330,- afleveringskosten en f300,- voor ML-tectylbehandeling.

/;7iv

DE VISA II SPÉOAL:VOORDEUG.
Luthtgekoelde 2-cilinder motor (652 cm'), met volledig elektronische ontsteking.

Verbruik bij 90 km/h constant: 5,8 I/IOO km (l op 17.2).

Voornaamste uitrusting: voorstoelen met verstelbare rugleuningen,

stoHen bekleding, veavarmde achterruit, van binnenuit in hoogte verstelbare

koplampen. Binnenspiegel met dag- en nachtstand.

Voornaamste extra's: Boxline bekleding en met:uilkleur. Prijs vanaf
f 11.995.- exclusief f 330,- afleveringskosten en f300,- voor ML-tectylbehandeling.

DE VISAn CUUB: COMPLEET
Dezelfde motor en hetzelfde verbruik als de Visa II SpcciaI.Voorn;wmste uitrusting

gelijk ;um Visa II S^^écial, met daarbij: beschermstrips op de flanken, achteruitrij-

lam[xn, mistachtcdichten, elektrisch quartz klokje.

Voomiwmste extra's als Visa II Sj^éciai, met daarbij : radio-uitrusting

(antenne -f 2 luidsprekers), hoofdsteunen vóór, panoramisch zonnedak, gehiagde

voorruit en getint glas al.smede ruitcwi.sser/sproeier op de achterruit. Prijs vanaf

f 12.500,- exclusief f 330,- afleveringskosten en f300,- voor ML-tectylbehandeling.

CrmOËNINTRODUCEERTDE NIEUWEVBAII: RUIM,VEIL1G,
COMFORTABELENZUINIGRIJDEN2DALSÜDATWILT
Juist nu de behoefte toeneemt a^n auto's met

een kostenbewust karakter, zonder daarbij op comfort

te bezuinigen, voert Citroen een ideale auto ten tonele;

de nieuwe Visa II.

Een auto die met compacte buitenmaten,

verrassend veel binnenruimte biedt. En niets te wensen

overlaiit als 'tgaatom rij-eigenschappen, aërodynamische

vormgeving, veiligheidsvoorzieningen, zuinigheid en

compleetheid.Om u van dat laatste 'n indruk te geven:

Comfortabele stoclcn.Vijfde deur. Neerklapbare achter-

bank met uitnecmbarc hoeden plank. Handige

bedieningssatelHet. Van binnenuit verstelbare koplam-

pen. Unieke Citroen voorwielaandrijving.Vier onafhan-

kelijk geveerde wielen.

Maarwat denieuwe Visa II vooral zo interessant

maakt, is het feit dat hij er in vier verschillende versies

is. Waardoor er altijd zo'n ruime, veilige, comfortabele

en zuinige Visa II is,idie precies aansluit op uw persoon-

lijke wensen, rijstijl en budget.

In het nieuwe Visa II programma vindt ieder-

een dus wel z'n favoriete type. Kijkt u maar eens hier-

boven voor een eerste kennismaking.

Wilt u die voortzetten met een diepgaande

kennismaking, dan bent u van harte welkom op onze

Voorjaarssalon. Van 26 maart t/m 11 april.

Waar u ook de enige middenklasser met het

hydropneumatische veersysteem, de GSA, het toppunt

van aërodynamica en comfort, de CX en de goed-

koopste auto met open dak, de Eend, aantreft.

Bovendien ügt er voor iedere bezoeker een leuke

poster van De Eend In Vogelvlucht klaar. (Zolang de

voorraad strekt.)

U BENT VAN HAKTEWELKOM VANAF 26 MAART.

Hoogeveen bv
Grijpensteinweg 10, Haarlem

tel. 023 -248221

CITROEN^VISA
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I
ovende woorden en fraaie

sadeau's voor gemeente
ZANDVOORT- „De raads-;

zaal is bij de nieuwbouw en
renovatie niet uitgebreid en
dat is bij deze bijeenkomst
wel te merken ook", aldus'

burgemeester Machielsen in

zijn openingswoord bij de
officiële opening van het

nieuwe gedeelte van Zand-
voortse Raadhuis De raads-

zaal was inderdaad tot de nok
toe gevuld met genodigden
voor de plechtigheid, waarbij

tal van sprekers de gemeente
feliciteerde met de gereali-

seerde uitbreiding.

1.1 ^ijn toespraak sprak Machielsen zijn

tevredenheid uit over de realisering van
het plan wat zoveel voeten in de aarde

heeft; gehad. Alle aanwezigen werden
Joor;hem met naam en toenaam wel-

kom «eheten en speciaal drs. De Wit
werd;Dedankt voor zijn aanwezigheid.

Machielsen liet ook niet na om de
comipissaris van de koningin te laten

weten dat het bestuur van Zandvoort
niet bang is voor de zoveel besproken
vierde macht.

Bijzonder blij ook was de burgervader
met de aanwezigheid van zijn voorgan-
ger oud-burgemeester Nawijn. Te meer
omdat op deze dag het carillion, dat op
wens van Burgemeester Nawijn in het

torentje van het raadhuis is geïnstal-

leerd, in gebruik kon worden gesteld.

Hij nodigde zijn voorganger dan ook
uit om na afloop van de bijeenkomst
het carillon voor het eerst in werking te

stellen, maar Zandvoorts oud burge-
meester liet die eer aan zijn vrouw die

het idee voor een carillon geopperd
had.

Drs. de Wit haakte onmiddelijk in op
het door Machielsen aangereikte chapi-

ter. „Ik ben blij dat u niet bang bent

voor de vierde bestuurslaag. Ik ben er

evenmin bang voor, maar dat moet u
ook maar eens in andere kringen duide-

lijk maken". Drs. de Wit gaf blijk goed
op de hoogte te zijn van de actuele

zaken in Zandvoort. „een inbraakbe-

veiliging moest vanwege de bezuinigin-

gen komen te vervallen. De verzeke-

ring is er goed voor, neem ik aan" zei

spreker doelend op de recente inbraak.

Hij overhandigde dan ook een bord

van makkummer Aardewerk aan Ma-
chielsen in de hoop, dat men in het

vervolg de dieven beter van het lijf zou
houden.

De gemeentesecretaris Hoogendoom
wist op de van hem zo bekende humo-
ristische manier enkele kritische gelui-

den te laten horen. ,,Als we minder
lang hadden gebakkeleid over het ont-

werp, had de hele fase voor het nu
bestede bedrag uitgevoerd kunnen
worden", liet hij horen. Overigens had
hij ook waardering voor de beide archi-

tecten: U heeft meegewerkt aan de
Wet op Openbaarheid van Bestuur; de
gehorigheid van de nieuwbouw speelt

hier volledig op in", aldus de gemeen-
tesecretaris.

Architect Inwersen, die mede namens
zijn collega sprak, wist de kritiek van
Hoogendoorn handig te pareren. ,,Alle

man van pas te maken, en door ieder-

een bemind, zijn d'onmooglijkste za-

ken die men op de wereld vmdt." Zijn

geschenk aan de gemeente liet ook
niets aan duidelijkheid te wensen over.

Symbolisch overhandige hij zij'n op-

dracht één cent. ,,Onze opdracht was
geen cent meer te besteden dan het

geroteerde bedrag. Dat is ons gelukt,

Door een simpele
druk op de knop
stelt mevrouw
Nawijn-Hambur-
ger het carillon

van 18 klokken in

werking. Het ca-

rillon is voor een
groot gedeelte
gefinancieerd

door de Zand-
voortse bevolking
als afscheidsca-
deau voor burge-
meester Nawijn.

Drs. De Wit heeft
zojuist de imge-
metselde steen in

het nieuwe raad-

huis onthuld. Op
de foto (van Euro-
press Nieuw Ven-
nep) feliciteert hij

een duidelijk ver-

genoegde burge-
meester.

we hebben zelfs nog een cent over; bij

deze" zo zei Ingwersen. Daar liet hij

het echter niet bij, want men kreeg ook
nog een fraaie plantenbak op voor de
aankleding van het interieur.

Namens de gewestgemeenten sprak
Haarlems burgemeester J. Reehorst.
Hij bood Zandvoorts burgervader een
gezamenlijk cadeau aan in de vorm van
een wandkleed vervaardigd door de
kunstenares Joke Klaasen-Winkels.
Omdat dit nog niet klaar is, kreeg
Machielsen nu vast een ontwerp van
het kleed. Het kleed heeft een motief
van zee en zand aangepast aan de
kleuren van de omgeving. „Het is

bestend tegen de Zandvoortse zee-

lucht", zei Reehorst, daarmee inha-

kend op een opmerking van het Frans

Halsmuseum dat een uitgeleend schil-

derij door hel zeeklimaat aangetast is.

Loco-burgemeester K.C. van der Mije
sprak in zijn hoedanigheid als voorzit-

ter van het comité Zandvoort 150 jaar

badplaats. Namens het comité over-

handigde hij Machielsen een prachtig

bewerkte voorzittershamer met daarop
een vignet van het comité en daarbij

een ruim 300 jaar oude landkaart van
West Friesland.

(Advertentie)

AjJÖÉ
CDCD

GARAGE
STRIJDER
Burg. V. Alphenstraat 102.

Zandvoort, tel. 02S07-14565.

Daarna was het woord aan aannemer
Terlingen. Hij sprak zijn tevredenheid

uit over deprettige samenwerking tus-

sen architecten, opdrachtgevers en aan-

nemer. Aannemer Teriingen Jit zijn

waarderende woorden vergezeld gaan
van een tinnen kraantjeskan uit de

negentiende eeuw ,,om uw uitgedunde
antiekverzameling weer op peil te bren-

gen", zo zei hij.

Oud-burgemeester Nawijn was blij dat

tegelijkertijd met de opening van het

nieuwe gedeelte ook het cariollon in

het torentje officieel in gebruik gesteld

kon worden. Hij dankte dan ook het

comité dat voor de realisering van de
achttien klokken had gezorgd. Overi-

gens liet hij de officiële handeling aan

zijn vrouw over daar zij toendertijd het

idee voor een Zandvoort carillon gelan-

ceerd heeft.

Burgemeester Machielsen dankte in

zijn slotwoord alle sprekers op geestige

wijze waarna hij het gezelschap noodde
de nieuwbouw te bezichtigen.

Na afloop van de openingshandeling

door Drs. De Wit konden de genodig-

den in informele sfeer nog wat napra-

ten.

fft-

randioze uitvoering

van De Zigeunerbaron
ZANDVOORT - Degenen die in de
wereld van onze lichte muze nog al eens
ronddartelen weten het wel: De operette

„Der Zigeunerbaron", van Johann
Strauss geldt als een zeer moeiiyk werfc

en is dat ook. Niet alleen als fcüicspel

stelt het zeer hoge eisen, maar ook het

zang- en acteertalent spreekt een hartig

woordje mee.

Johann Strauss had voor het compone-
ren van het werk ruim twee jaar nodig
en de eerste uitvoering vond plaats op
24 oktober 1885, aan de vooravond van
zijn 60-ste verjaardag voor een uitver-

kocht huis. Onze Zandvoortse operet-

tevereniging (ZOV) besteedde ruim
een jaar aan de repetities, omdat men
wel begreep dat het welslagen van dit

werk voor een amateurgezelschap een
enorm moeilijke opgave was. In mijn
vó(S--artikel vorige week schreef ik al,

dat' ik daarom de uivoering van deze
conüpositie met zoveel spanning tege-

moet zag, want het leek een welhaast
onmogelijke opgave om deze tot een
goed einde te brengen. Welnu, die

spanning is geweken, nadat ik dinsdag-

avond jl. in de Stadsschouwburg te

Haarlem de eerste uitvoering bijwoon-
de^'die woensdagavond jl. werd her-

ha41d. Hoewel de zaal niet geheel was

(Advertentie)
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uitverkocht, was de belangstelling bei-

de avonden zeer bevredigend en alleen

als zodanig reeds een succes.

Ik moet u zeggen: de ZOV heeft het er

kranig afgebracht! Alles duidde op een

f
edegen en ernstige studie. Men had
ennelijk alles op alles gezet. Voor een

groot deel was dat te danken aan de
volledige inzet van de regisseur Rudolf
Vogler die daarenboven enkele maan-
den vóór de uitvoering nog de rol op
zich nam van de rijke varkensfokker

Kalman Zsupan en hoe bracht hij die!

Nu behoeft dat zo verwonderlijk niet te

zijn wanneer we bedenken dat deze
man van jongs af aan met deze kunst-

vorm vertrouwd is geraakt. In binnen-

en buitenland, (vooral Oostenrijk en
Duitsland) werkte hij bij beroepsen-

sembles en het operettewerk is hem op
het lijf geschreven. Overduidelijk was
dat deze avond merkbaar. Hij inspi-

reerde spel en zang en voerde de
waarde van deze avond naar een hoog
niveau, doordat hij letterlijk aan alles

aandacht had besteed. Een ware schit-

tering aan kostuums voerde hij ten

tonele, decors en requisieten waren af

en het inzetten van de kleuters in het

tweede en derde bedrijf was vertede-

rend en bracht het publiek in extase. Ik

noem het een prestatie om zoiets met
amateurs te bereiken, het was onge-
looflijk knap. Koor en solisten waren in

alle opzichten ten volle berekend voor

hun partij. Ik wil ditmaal eens geen
namen noemen. Het was enkele malen

niet geheel vlekkeloos, maar dat mag
van amateurs ook niet worden ver-

wacht en zeker niet in dit geval. Het
werk werd in het eerste bedrijf aan het

slot gevoerd naar een spannende cli-

max. Het tweede bedrijf boeide enorm
door de prachtige melodieën die het

bevat in duetten en aria's. Maar het

derde bedrijf sloeg alles met die gran-

dioze intocht van de van overwinning

terugkerende soldaten. Het werd een
ware werveling van schoonheid in alle

opzichten. Een werkelijk wonder dat

men dit voor elkaar wist te krijgen

zonder het geringste foutje in de massa-

regie!

Het symphonieorkest „Da Costa" uit

Santpoort zorgde voor de begeleiding.

Na een wat mat gespeelde Ouverture,

(zenuwen?) raakte men steeds beter op
dreef en onder de bekwame leiding van
dirigent C.J.P. Vervaart, die het gehele

gezelschap aanvoerde, bereikte men
steeds betere resultaten en vormde een
hechte ondergrond voor de zang.

Al met al een kostelijke avond, waarvan
door iedereen van begin tot einde geno-

ten werd. Een onvergetelijk gebeuren in

alle opzichten, dat op mij persoonlijk

diepe indruk maakte. Onze ZOV mag
er zich op beroemen, een der allermooi-

ste uitvoeringen uit haar geschiedenis te

hebben gegeven.'

K.sr.

(Advertentie)

^ VRUDAGAVOND
vanaf 20.30 uur

OPEN HUIS IN

REST. HONG KONG
Haltestraat 69.

I.v.m. het behalen van kampioen-
schap Interregionaal Zaalvoetbal,

afd. Haariem.
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'WATKRSTANDKN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

datum HW
26 mrt 6-36

27 mrt 6.58

28 mrt 7.33

29 mrt 8.38

30 mrt 10.09

31 mrt 11.44

1 apr 0.20

2 apr 1.25

Maanstanden:

LW
2.22

2.46

3.15

4.00

5.07

6.35

8.05

9.23

HW
18.46

19.19

20.11

21.26

22.56

13.01

13.52

LW
14.44

15.09

15.40

16.35

17.59

19.33

20.59

21.58

28 maart LK 20.34 uur

Wèikeiiddiisiinsten
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos. Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091

en 15600. Verdere inlichtingen omtrent

de weekenddiensten worden verstrekt

via de telefoonnummers van de
huisartsen. Anderson tel. 12058,

Drenth tel. 13355, Flieringa tel. 12181,

Zwerver tel. 12499.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel. 023-320202 (dag

en nacht).

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tlefoon 17641.

TANDARTS: telefoon 023-313233. POLITIE: telefoon 13043.

WIJKVERPLEGING: Zr. A. Bosch-

ma, Linnaeusstraat 7/4, Zandvoort,

tel. 14277.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
van Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.

Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,

Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023-

313233.

BRANDWEER: telefoon 12000.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze

hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten aan verbon-

den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van

11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:

postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davinds-

straat. Eerste en derde woensdag van

de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft direct hulp wanneer u

die nodig heeft bij acute problemen.

Burgelijke Stand

Geboren: Ingrid, d.v. P.A.M, van
Poeke en J.C. Spoelder.

Gehuwd:
Alles.

R.P. van Roon en A.

Overleden: Daniel Jacobus aan de
Kerk. 74 jr. Elisabeth A.H. Baan,
geb. van Weert, 78 jr.

Een van
Zandvoorts meest bekende oude
21andvoorters wordt binnenkort,

n.l. op 6 april a.s., negentig jaar!

Wie onzer kent hem niet? Wie
onzer kent de geschiedenis niet die

verbonden is aan zijn bijnaam
,,Vuisie", want zijn eigenlijke naam
is Arie Paap. Toen hij een jongetje

was van een jaar of zeven, was hij

aan het spelen met een paar vriend-

jes bij de oude spoorbaan waar ze

enkele goederenwagons hadden los-

gekoppeld, zodat deze de lichte

helling afreden. Arie kwam daarbij

te vallen met z'n hand onder een der

wagons, waardoor hem alle vier

vingers werden afgereden en slechts

de duim gespaard bleef. Die hand
werd een soort vuist en vandaar

ontstond die bijnaam. Maar Arie

zat niet bij de pakken neer. Hij wist

zich wonderwel op den duur aan die

handicap aan te passen. Na z'n

schooltijd was hij vele jaren lang op
zee en ingewijden vertelden me,
hoe gemakkelijk Arie óók met zijn

verminkte hand kon werken met
trossen en lijnen, waartegen iemand
zonder dit gebrek dikwijls niet kon
opnemen. Het werd zelfs in de loop

van de jaren zó, dat hij, door te

leren ermee te leven, er bijna geen
erg meer in had. Een kranige pres-

tatie, waarover in ons dorp nog
dikwijls gesproken wordt. Als
straks negentig jarige is hij hard op
weg een legendarische figuur te

worden. Hij woont nu in alle vrede

en rust bij de familie in de Haarlem-
merstraat nr. 80, na een werkzaam
en avontuurlijk leven. Namens zeer

velen feliciteer ik hem reeds nu met
het bereiken van deze mijlpaal in

z'n leven. Mogen er nog maar veel

gelukkige en vreedzame jaren vol-

gen.

De ware dierenvriend

Een dezer dagen geraakte er

een vogel verward in een der aller-

hoogste dunne takken en twijgen

van een boom, staande in de Haar-
lemmerstraat. Kenners zagen er een
Leeuwerik in, maar inplaats van dat

de vo^el zijn schallend lied deed
horen m de vrije, open lucht, zat het

dier daar angstig tussen de taken,

hevig fladderend en steeds angstiger

piepend. Bewoners in de straat had-

den het in doodsangst verkerende

dier reeds opgemerkt, maar konden
door de grote hoogte, waarop het

zich bevond, geen enkele reddings-

poging ondernemen. Jan Molenaar
evenwel, de oudste zoon van de
bekende Jan Bonnie, en naast deze

wonende in de Haarlemmerstraat
nr. 39, pakte echter de koe bij de

horens, of liever de vogel bij de
veren toen, hij, na enkele ladders te

hebben gehaald, met levensgevaar

tot in het topje van de aldaar hevig

zwaaiende boom tussen de dunne
takken het hevig krijsende diertje

wist los te peuteren. Hij vond het de
gewoonste zaak van de wereld om
het dier te helpen en toen hij ermee
weer op de begane grond was te-

recht gekomen, wees een onder-

zoek uit, dat het geen enkel letsel

had opgelopen, waarna het werd
losgelaten en ijlings ,,ins blaue Hi-

nein" verdween. Maar de omstan-
ders dachten er anders over. Velen
hadden dit moedige reddingswerk
gadegeslagen, waren er opgetogen
over en spreken er nu nog van! Dat
is zeker volkomen op z'n plaats.

Hier handelde de ware dieren-

vriend. Hulde Jan en gefeliciteerd

dat je er zonder kleerscheuren van-

af gekomen bent.

Volkstuindersvereniging

De Volkstuindersvereniging

,,Zandvoort" is geen vereniging die

veel aan de weg timmert. Dat heeft

men niet nodig ook, want het is een

bloeiende vereniging, die rustig

haar gangetje gaat en beschikt over

een verheugend aantal leden. Maar
men wil de zaken nu eens anders

ga.in aanpakken en, mede in ver-

band met het in 1982 te vieren

10-jarig bestaan, daaraan de nodige
aandacht gaan besteden en op korte
termijn tot verdere uitbouw van de
vereniging overgaan. Er is een eve-

nementencommissie gevormd die

de weidse naam ,,Ev. Cie" kreeg.

Voorzitter is de heer Pols (tuin 85)
secretaresse mevrouw Mors-van
Norde (tuin 75). Er wordt een
kicnavond georganiseerd op don-
derdag 2 april a.s in het Gemeen-
schapshuis, 10 mogelijk zal deze
avond in november a s. worden
herhaald. Een Paaseierzockwed-
strijd vindt plaats op de Istc Paas-
dag (19 apni). Hierover volgen nog
nadere mededelingen. Veel plannen
voor de viering van het tienjarig

bestaan zijn reeds in voorbereiding.

Ik noem u: het houden van een
ballonnenwedstrijd, een spel of

filmmiddag voor de kinderen, het

houden van ,,open dagen" op zater-

dag. Het houden van een feest-

avond en in de komende zomer-
maanden elke eerste zondag van de
maand gelegenheid te geven tot

gezamenlijk koffiedrinken, terwijl

men ook iets wil gaan doen voor de
gehandicapten met name v/at be-

treft ,,Nieuw Unicum" en aan het

rondleiden van groepjes kinderen

op het tuincomplex. Verscheidene
andere evenementen heeft men nog
in petto. Ik wens onze nieuwe Ev.
Cie, die enthousiast van start is

gegaan, veel succes bij al deze
voorbereidingen en wat verdere pu-

blicatie betreft kan er op Zand-
voorts Nieuwsblad worden gere-

kend.

Gpoe en de

„boitenissighe graene"

Jeloi heb allegaer wel e3

'ehoord van die verhaele voer dieè

,,zeeventers". D'r waere sterke ver-

haele bai, barstens vol met allerhan-

de leugens. D'r benne verhaele bai

over woeste tafrele met wat teuges-

woordig ,,etnische groepe"
'enoemd wordt, maer toen werd dat

aers 'ezegd. Maer dieë mense oit de
Oost en de West hadde heel andere
zede en 'ebroike as wai. Ze aete ook
andere zooi. En van die zooi is't 'r

ien hiel erg in'eburgert en dat is de
raist. Raist is 'n graen'ewas waer die

loi zich letterlaik ,,te barste an
vraete", as ze tenminste d'r wat van
konde kraige want de meeste waere
maer skarreminkels met 'n opgezet-

te boik. Veural de kindere waere de
slemiel. Het werde wanstalige stum-

pers, die erg veul pain moste laie.

Ze krege afeichtelijk dikke boike,

,,gortboike", ,,bierboike", ,,ballon-

boike", „punt boike" en weet ik

veul wat veur boike méér., ,,Beri-

beri" noemde ze dat en het was een
afzichtelijke volksziekte in de war-

reme lande. Dat kwam, omdat ze

die raist ongepeld aete. En 't zilvere

vliesje, dat om de korrel zat, vraete

ze óók op want wiste ze veul, dat

dat zo slecht was. Dat vliesje bevat-

te grote hoevcelhede , .vitamine 1"

en as je daer teveul van kraigt. dan
gae je vast en zeker 't hoekie om.
Dat heb onze wetenschap oit evon-

de en daerom cte ze nou enkelt

gepelde raist zonder bezwaer en

'evaer lekkere dinge maeke. As
veurbeeld noem ik jeloi:

Raistkrekctte. Je hebt nodig 150

gramme vurse raist. 50 gramme
soiker, 8 aierdooiers, marremelae-

je, kalfsniervet, een heel ai en 'n

paer beschoite. De raibt koke in

\\aeter. dan dcur'n paerdehaere
zeef vermenge ms! de .<oi\er en de

in 'n staif k\'..ir::er'e dik eslaege

aigelc Met de '';~,--o.;e die zooi af

Icate koele en sr-\e:;e \an rolle,

waertusse \c d-~ .5^ ze ope'esneje

/ain, de rridr:e~e'.ieic mot doen.
Dan elke kresoi deur de paeneer-

meel roUe D_ernae afbakke in

kokend ka.i^niep.e: 't Is hardstikke

lekker en 'n dikke boik ken je d'r

niet meer van krame. Eet ze".

K.SR

Modeshow van Anouk

'm hoteS Gouwes
ZANDVOORT - Komende dinsdag. 31

maart, wordt door ,,Anouk Modes" een

grote modeshow gehouden waarbij de

voorjaars- en zomcrmode '81 «ordt

gepresenteerd. De show zal worden
gehouden in hotel Bouw es en begint om
20.00 uur. De regie van de modt'prescn-

tatic is in handen van Honnie ^an den

Bosch. Karen Verstraefc zal met haar

internationale topmanncquins de collec-

tie van Anouk Modes voor het voetlicht

brengen.

Kaarten voor de modeshow zijn ver-

krygbaar a ƒ 27,50 (inclusief complet

en champagnecocktaU) bij Anouk Mo-
des, Kerkstraat 22 te Zandvoort, Ook
telefonisch kan men kaarten bestellen:

02507-17097.

(.-ldn.Tie/U(tV

We hebben nog 1000 zoveel nietjes.

323 vlakjas, 86 bloemponen, 500
notablees. 221 cassettes. 175 pennen
Iwaaronder ook heel mooie), 1000
plaklerters. 26 dozen kleurpotloden,
96 handdoeken, &S slingers, 3S0
snelhochtors. 88 batterijen en als

kla|3 op de vuurpijl (die wo niet
hotbon) 3500 grommofoonplaten en

nog tig andere artikelen.

Karin,

(van PEETERS in de Hnltestraat,

weet u wol).

Opbrengst collecte

ZANDVOORT - De collecte voor het

nationaal Rheuniafonds die onlangs

werd gehouden, heeft in Zandvixirt

ƒ 3. .'567.15.— opgebracht.

(A(i\erteiilic)

mBmim%mMmmmm^i^^
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^02507 - 1 71 66^

ADVERTEREN WIET EEN
GOEDPRODUKT

is een dienst bewvij/en ann de le/or s.

On/c lo/f.TS Ixiseffon dot, clii^ifom

worden de üdvorieniiepacjinas /o goed
c]ti\cziin, düöfoni ook /ijn de
jdvtift(,'ordürs zo iiigenoinen mot

Zandvoorts Nieuwsblad

Drogisten/

Moerenburg
voor Dr. Vogel,

homeopathie.
Haltestraat 8,

Zandvoort,
te/. 02507-16123.

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT

Brederodestraat6l - Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES

INVULLEN VAN AANGIFTEBILJETTEN

T-AANGIFTEN

RNANCIERING EN ASSURANTIËN

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
in- en verkoop en

opslag van inboedels
en goederen.

Dag. geopend v. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,

na 18.00 uur 16658.

Fa.WATERDRINKER
Souterrain.

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 -ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur
DINSDAG -9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

/n een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

««•««*«««•«•**«>•«

Piano gevraagd voor
vereniging.

Tel. 020-265611.

na 19.00 uur
02507-17462.

Voor ai UW
SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

A. J. KLEINHOUT
Eendrachtstraat 30 - Haarlem

Tel. 023 - 32 47 78

BIJ AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
niet alleen

FIAT
maar ook

MAZDA
AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

0^0^^tl^^0^^^00
Niemand deelt zijn geld uit aan anderen;

iedereen deelt zijn tijd en zijn leven uit.

Montaigne (1533-1592)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07
heeft zijn geld gestopt in de tijd,

waarmee zijn leven zo nauw Is verweven.
Enwatvoor tijdl

Het beste is voor hem nog maar nauwelijks genoeg.
Horloges, klokken en wekkers om van te

likkebaarden.'

Komt u eens kijken in onze showroom? 't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

Aomr

helpt mij nu en dan bij het

ONDERHOUD VAN
DE TUIN.

Handige oudere scholier

b.v.. loonn.o.t.k.

Br. o. nr. Z516
bur. V. d. blad.

Te koop gevraagd:

loop- en

sloopauto's
tevens onderde/en te

koop.

7e/. 02507-14836.

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats: Swaluestraat 41 A.

Dr. Gerfcestraat SOrd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 - 1 52 25

m zandvoorl

Mdle'c

GLozcnier&becJrijS
\joor

Gb& tr lood rotncn.
Vioamdecoraljcs.
GebrordscnlldercK roman

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, tafels, stoeien,

glaswerk, porselein enz.

voor eike gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,

TELEFOON 12164/13713.

Privé na 18.00 uur 16658.

? PORQUE ?
IZANDVOORTI

Kerkstraat 18 - Tel. 02507 - 1 27 28

Verse slagroomtaart
Dat proef je wel! Even bestellen

bij

BAKKERIJ

R. v.d. WERFF
Tolweg 6 -Tel. 02507-15001.

Drogisterq - Reform

MDERENBURG
Gespecialiseerd in

OIEET-ARTIKELEN

voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507 -161 23

G.Kol
Schuitengat 7
telefoon 13112

Auto - brand • leven

alle venekeringen

„Live music"
kan dat nog in deze tijd?

|ja hoor, met een kleine muziek-bijdrage is het mogelijk om|

erg gezellige
concerten op

zondagmiddag
te organiseren.

Wekelijks NIEUWE artiesten.

Hartelijk welkom!

Aanvang 15.00 uur.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUKEN

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. V. d. Bos
Bilderdijkstraat 5,

telefoon 13796

Keesman
Jan Steenstraat 1

.

Voor glas, behang,

Histor-verf

klompen, schoon-
maakartikelen

etc. etc.

Telefoon 12425.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAIM
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 14365.

Shell Duinzicht"n

Voor olie verversen, doorsmeren,

banden, accu's, onderhouds-

beurten en reparaties, natuurlijk

naar „SHELL DUINZICHT".

U kunt uw auto overdag slecht

missen? Maak een afspraak voor
de avonduren.

SHELL STATIOW „DÜIWZICHT"
P. TIMMER

Dr. CA. Gerkestraat 80- Zandvoort,
telefoon 02507 - 13287.

DeGolfSCMetalleseropen er t • in

De gloednieuwe GolfSC is een
zeer attractiefactiemodel van Volkswagen.
Sportiefèn comfortabel. Uitzonderlijk

royaal uitgevoerd.

Maar ook met alle voortreffelijke

eigenschappen, die de Golf al jaren zo'n

uitstekende naam hebben bezorgd.

Royaal voordeel
Bij de GolfSC hoeft u voor het

totale pakket uiterst aantrekkelijke extra's

maar liefst f 1.250,- minder te betalen dan
de werkelijke waarde bedraagt. Dus een
zeer royaal voordeel. De GolfSC is lever-

baar metde populaire 1,1 liter motor oï
met de sterke 1,5 liter. Er is bovendien
keuze uit 3 en 5 deurs-modellen.

Tijdelijkaanbod
Het aantal Golfs SC is uiterst

beperkt. Het is dus zaakom snel naar uw
V.A.G dealer voor Volkswagen en Audi
te gaan. Zo'n buitenkansje kiijgt u niet

elke dag.

DeGolfSC
voordeel opvoordeel

UwVA.G. dealer voorVolkswagen en Audi:

De bekleding van de stoelen is

uitgevoerd in liet sportieve "Rally

Pepita". Zijkanten en rugzijde zijn

zwart, evenals portieren en

zijbekleding. Vloerbedekking in de
eveneens zwarte GTl-uitvoering^

Op de achterdeur is duidelijk te

lezen dat 't hier om zo'n bijzondere

"GolfSC" gaat.

Verstelbare

hoofdsteunen.

Dashboard met overzichtelijke en

functionele instrumenten, van de L en LS
uitvoering. Gemakkelijke middenconsole

en sportieve schakelknop als golfbal.

Ruifewisser met interval

schakelaar.

Deurcontiict

schakelaar aan

passagiers-

kimt.

In speciale

cosmosmetallic kleur.

Oranje Volkswagen-embleem
in grille.

Banden 175/70 SR 13. Voor 1,1

liter motor 5,5 J velg, voor 1,5 liter

motor 5 J velg.

Op de taillelijn van de GolfSC
zijn in rubber gevatte oranje

sierlijsten aangebracht.

Wielkasten, naast

achterbank bekleed.

Van binnenuit verstelbare

buitenspiegel.

Prijs GolfSC vanaff16.467,-. A.fleveringskosienf325,-. InclusiefB.T.W. AfLeusden. Vrijblijvend. Wijzigingen voorbehouden.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel. : 02507-14565

Volkswagen.
Degelijkduurt

hetlangst
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Wind beïnvloedt spelpeil

Na 1-1 tegen Kinheim nog geen

kampioenschap voor Z'voort 75
ZANDVOORT - Zandvoort '75 heeft

nog geen kampioensfeest kunnen vie-

ren. In een spannende maar malige

wedstrijd kwamen de Zandvoorters te-

gen SC Kinheim niet verder dan een I-l

gelijkspel. Aangezien Halfweg geen fout

maakte (4-0 tegen Velsen) is er nog even

geduld nodig voordat de kampioensvlag

in top kan gaan.

De dwars over het veld staande storm-

achtige wind maakte goed voetbal vrij-

wel onmogelijk. Daarbij kwam nog dat

Zandvoort'75 wat gespannen uit de

startblokken kwam, zodat het enige

tijd duurde voordat er wat lijn in het

spel kwam. De strijd speelde zich

voornamelijk af op het middenveld,

daar de beide defensies in deze beginfa-

se overheersten.

In de Zandvoortse achterhoede was het

good-old Joop Paap die met fraaie

acties voor de nodige opluchting zorg-

de, en steeds zijn middenvelders aan
het werk zette. De passes waren veelal

echter te hard, waardoor weinig of

geen gevaar voor het Kinheim-doel
ontstond. Gaandeweg werd Zandvoort
'75 iets sterker, maar verder dan een
onnauwkeurig genomen vrije trap en
een voor het doel langs gaande hoek-
schop kwamen de Zandvoorters niet.

Kinheim kon slechts een maal uitbre-

ken, doch doelman Koops was, on-
danks het weinige werk, attent.

Vrije trappen

Het slot van de eerste helft kenmerkte
zich door enige vrije trappen waaruit
Zandvoort '75 de leiding zou nemen.
Eerst was er een vrije trap op de rand
van het strafschopgebied voor Zand-
voort '75. De ingeschoten bal van
Keuning werd door de Kinheim-keeper

bekwaam gestopt. Bij de de volgende
aanval van Kinheim werd een Kinheim-
aanvaller net buiten het strafschopge-

bied gevloerd. De toegekende vrije

trap ging echter hoog over, waarna
Zandvoort '75 weer ten aanval trok.

Ook deze aanval werd ten koste van
een vrije trap gestopt. Het zou echter

Kinheim niet baten. Gerard Nijkamp
schoot de bal uitstekend en onhoud-
baar in de uiterste hoek, 1-0. Direkt
hierop viel het rustsignaal.

Na de rust kwam bij Zandvoort '75

Peter Braamzeel in de ploeg voor Karel

van der Reijden, om meer vaart in de
aanval te brengen. De eerste minuten
waren echter toch voor Kinheim, dat

wel meer in de aanval was maar niet tot

gevaarlijke daden kon komen. De uit-

vallen van Zandvoort '75 waren gevaar-

lijker en de Kinheim-defensie moest
enige malen aan de noodrem trekken
om verder onheil te voorkomen. De

Gerard Nijkamp neemt op listige wijze een vrije trap, waardoor Zandvoort '7S op 1-0 zou komen. (Foto:
Europress).

Teams ZHC gelijk

na ongelukkig spel
ZANDVOORT - Zowel de dames als de
heren ZHC-hockey kwamen niet verder
dan een gelijkspel. De dames hadden in

de strijd tegen Rotterdam wat meer
verdiend. Voor de heren blijft de situa-

tie uiterst kritiek. De laatste uitwed-
strijd dient gewonnen te worden om aan
degradatie te ontkomen.

Oames

Op het kunstgras van Rotterdam leg-

den de Zandvoortse dames een voor-
treffelijke partij hockey op de mat.
Goed bewegend en combinerend zorg-
den zij voor aantrekkelijk en snel

hockey, dat vele kansen op doelpunten
opleverde.

(Adverlenlie)
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Wegens grote belang-

stelling op de zondag
adviseren wij u om ook
eens op vrijdag of
zaterdagavond
GEZELLIG en GOED
te komen eten.

Dan is er vast wel een
tafel voor u

!

suggestie:
SOEP VAN DE DAG

aanbevolen!

2.95
KIPSTEAK ,

"MABVLAND.

"bedolven ondereen

garnituur van
gebakken

"'^^^-aSrnZT

14.95
SORBET

een ouderwets hoog

'^Jl^"fruTJ'n^ïa7roö^

3.95

T NIEUWE
SPECTACULAmE

restaurant

De Meerberg
in Hoofddorp

naast de skipiste.

Tel.: 02503 10139
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Helaas gingen de kansen verloren en
zelfs een strafpush werd gemist.

In de tweede helft was het Rotterdam
dat tegen de verhouding in, uit een
strafcorner, een 1-0 voorsprong nam.
Zandvoort was even van slag, en kwam
in moeilijkheden. Deze tegenslag werd
echter snel overwonnen en de dames
trokken ten aanval voor een slotoffen-

sief. Zandvoort forceerde een tweetal

hoekslagen. De eerste, die werd inge-

slagen, werd om onduidelijke reden
afgekeurd, maar tegen de tweede was
geen kruid gewassen. Mieke Hamann
scoorde onberispelijk, 1-1.

De strijd tussen de Zandvoortse heren
en Haarlem, was een echt degradatie-

duel. Geen groots spel, maar wel veel

inzet en keiharde confrontaties. Zand-
voort was iets beter en nam door een
uitstekend doelpunt van Eugène van
Woerkom een 0-1 voorsprong.

Na de pauze een gelijkopgaande strijd

met wisselende kansen. Haarlem kwam
op gelijke hoogte uit een strafpush.

Zandvoort had direkt een antwoord
klaar en scoorde, maar een zwak optre-

dende scheidsrechter dacht er anders
over en keurde het doelpunt af. Een
uitval van Haarlem en de bal werd in

het doel gefrommeld, wat 2-1 beteken-
de.

Met nog tien minuten te gaan gooide
Zandvoort alles op de aanval om de
achterstand teniet te doen. Vlak voor
het eindsignaal leverde het offensief de
verdiende gelijkmaker op van Wim
Veenekamp. 2-2.

fA dverlcmie)

Sportprogramma

Voetbal
Zondag: Zandvoortmeeuwen-Velsen
14.30 uur, sportpark Vondellaan.

Spaarnevogels-TZB 14.30 uur.

Zaterdag: Zandvoort '75-SVB 14.30

uur, sportvelden binnenterrein Circuit.

(Adv-rteniie)

Jz ?\
VAN MAANDAG T/M VRUDAG
TUSSEN 10,00 EN 17.00 UUR:

EEN HEELUUR

BOWLEN
f.10r

( voor 6 personen

per
baan

********#

vanaf4 april
elke zaterdag

vertrek Schiphol
vanaf 12.00 uur

fa oOjp * per persoon

f.45,- kind. tot 12 jr.

Reserveringen/ inlichtingen :

tel. 020-495070
of 020-492781

liO'tyKöppér
Friendlyèllthe^time.

kkk J
GROEPEN
(vanaf 10 personen)

HAD/E
PRIJS!

schoenenhuur f. 1.- per persoon

BOWUNG

TRESLONG
HILLEGOM
Ingang Parklaan

^TELEFOON: (02520) 1 62 14 J)

Wie Q wie...

heeft mijn BRIL gevonden?
Verloren in 2andvoort-N.

Ben erg gedupeerd.
Teg. bel. ter. te bez.

Treubstraat 17

badgasten kregen in de 15c minuut een
prima mogelijkheid om de score op te

voeren, maar na een gave voorzet van
Raymond Keuning kopte Gerard Nij-

kamp eerst de bal tegen de doelman op
en de terugspringende bal werd door
hem hoog over geschoten. Even later

zorgde een Kinheim-speler bijna voor
een eigen doelpunt, doch de keeper
kon ternauwernood redding brengen.
Na deze schermutselingen voor het
doel der gasten trokken zij meer het
initiatief naar zich toe. In de 25e
minuut ontstond er een hachelijke si-

tuatie voor het doel van Zandvoort '75.

Na een voorzet van rechts, speelde de
Kinheim-spits zich keurig vrij en knal-

de op de paal, waarna de rebound door
een Zandvoorts been van de lijn werd
getrapt.

Gelijkmaker

In het laatste kwartier probeerde Zand-
voort '75 alsnog de winnende treffer te

forceren. Wim van Straten zag zijn

schot gestopt en Peter Braamzeel zag
eerst zijn schot naast gaan en even later

was zijn inzet te slap om de Kinheim-
doelman te verrassen. Met Zandvoort
'75 in de aanval floot de goed leidende

scheidsrechter voor het einde. On-
danks dit gelijke spel is de positie voor
Zandvoort '75 nog zeer rooskleurig. Er
zijn nog drie wedstrijden te gaan en de
voorsprong op Halfweg bedraagt vier

punten en deze komen nog een keer op
bezoek.

JSe Zandv&ortse s
ZANDVOORT - Ondanks slechte weersomstandigheden gaf de Zandvoortse Strandloop 544 deelnemers te zien. Het
uitstekend door Dick Castien en Klaas Koper, in samenwerking met Wieier Toerclub Olympia, georganiseerde evenement
bracht ten opzichte van vorig jaar slechts een dertig deelnemers minder op de been.

Vooral op de 8 km en de halve marathon is het bijzonder zwaar geworden. Op de terugweg moesten de deelnemers tegen

windkracht 9 optornen. De laatste halve marathon-lopers hadden het helemaal niet best. Opkomend water en zware
regenbuien teisterden deze deelnemers, maar zij gaven niet op. De laatste lopers waren net binnen of met man en macht
moesten de dranghekken in veiligheid worden gesteld voor het steeds hoger komende water.

Evenals andere jaren is de 15e Zandvoortse strandloop een uitstekend sukscs geworden.

De uitslagen waren; Halve marathon (21 km; 55 deelnemers); J. Bert Bols, Haarlem 1 uur 24 min. 15 .sec.; 2. P. v. Kaam
IJmuiden 1.24.28; 3. P. Medenblik Aerdenhout 1.24.35; 4. R. Bons Haarlem 1,24.45; 5. W. Kluyskens Zandvoort 1.24.47.

8 km. senioren: 178 deelnemers; heren; 1. P. Kuypers IJmuiden 34 min. 54 sec; 2. P. Zwiers Haarlem 35.54; 3. W.
Westerholt Haariem 35.12; 4. H. Zantvoort Amsterdam 35.40; 5. M. Serné Amstelveen 37.11.

Dames: 1. N. Passchier Badhoevedorp 44.33; 2. S. Klaassen Haarlem 44.59; 3. A. Zonneveld-Paap Zandvoort 47.12.

4 km. junioren jongens tot en met 12 jaar; 185 deelnemers: 1. Rob Bakker Zaandam 17 min.; 2. Martin Janbroers

Zandvoort 18.10; 3. R. Wempe Holendrecht 18.26; 4. John Schilder Zandvoort 18.48.

Meisjes tot en met 12 jaar 4 km: 1. Marieke Pol Zandvoort 20 min.20 sec.

4 km. veteranen, 126 deelnemers: 1. A. Stokman Zandvoort 19 min. 10 sec. 2. F. Kerkman Zandvoort 20.15; 3. S. Gerke
Zandvoort 20.22.

p^^^,. Europress

Strijdlust TZB goed

voor twee punten
ZANDVOORT - Het onderaan
staande TZB behaalde jl. zon-

dag een verrassende maar dik

verdiende 2-1 overwinning op
het hoog geplaatste SVIJ. De
gehele wedstrijd heeft een pri-

ma knokkend TZB een veld-

meerderheid gehad maar paal

en lat stonden een grotere zege

in de weg.

Op een door zware regenbuien moei-
lijk bespeelbaar veld, was het een zeer

gemotiveerd TZB dat, met storm te-

gen, de aanval zocht. ïn deze beginfase

kregen de Zandvoorters verscheidene

goede kansen op een openingstreffer,

maar met de afwerking wilde het nog
niet lukken. Schoten of kopballen gin-

gen net over, of de lat stond een treffer

in de weg.

In de 20e minuut moest er een straf-

schop aan te pas komen om de Boys
aan de leiding te helpen. Een handsbal

in het strafschopgebied betekende pe-

nalty, en het was Alex Heesemans die

voor 1-0 zorgde. De vreugde was van
korte duur, want een onoplettendheid

in de TZB-defensie, werd twee minu-
ten later door SVIJ direkt afgestraft,

1-1. De Zandvoorters waren meteen
wakker en zochten wederom de aanval.

Ook nu hadden zij geen greintje geluk.

Ron Zwemmer zag zijn inzet tegen de

lat ketsen.

Na de rust, met de storm in de rug, een
nog feller aanvallend TZB, maar vaak
gingen de ballen te hard. Toch namen

de Zandvoorters een verdiende voor-

sprong. Een voorzet van Ab Bol werd
door Alex Heesemans tegen de lat

gekopt, maar Ron Zwemmer stond

klaar om de terugspringende bal in het

net te dejroneren, 2-1. TZB bleef aan-

dringen maar de kansen werden helaas

niet benut.

In een slotoffensief trachtte SVIJ als-

nog een gelijkspel uit het vuur te

slepjen. De TZB-defensie gaf echter

weinig ruimte, zodat SVIJ nauwelijks

of geen kans kreeg. Voor TZB was het

een zeer belangrijke overwinning nu
weer aansluiting is gekregen met ÈKS.

Dames

De TZB-dames blijven het goed doen.
Ook nu een overwinning in Velsen
tegen VSV 2, 3-6. Met de wind mee
was TZB het gevaarlijkst. Ondanks
heftig verweer van VSVM, kon TZB de
stand uitbouwen naar een 4-0 rust-

stand. Francis Swaan, 2x, en Nikie
Valkesteijn, 2x, zorgden voor de doel-

puntenproduktie.

Na de doelwisseling probeerde VSV
om de stand een beter aanzien te

geven. Dit gelukte in eerste instantie

niet. Met enige snelle uitvallen voerde
TZB de voorsprong op tot 0-6. Weder-
om was het de trefzekere Nikie Valkes-
teijn die het net wist te vinden.

TZB nam het toen wat te gemakkelijk
op. In het Zandvoortse doel verrichtte

Yvonne Meijer wel goede reddingen,
maar zij kon niet voorkomen dat 'VSV
terugkwam tot 3-6. Verder liet TZB het

niet komen.

(Adverteniiel

hi-fi

EEN TOPMERK
GELUIDSAPPARATUUR

DAT TE BETALEN IS

als enige met

Elektronische
kristalgestuurde

FM-fijnafstemming.

wij demonstreren u dit graag.

Peeters
Zandvoort B.V.

Hallstraat 56 -Zandvoort
Tel. 02507-1 3618

BC Lotus
ZANDVOORT - A.^ zaterdag en
zondag organ/seert de BC Lotus een B
en C toernooi in de Peüikaanhal te

Zandvoort. Zaterdag worden voorron-
den gespeuld, tenvijl de finales zondag
plaatsvind'en. Op zondag wordt door
BC Duirjstreek tevens, het vorige week
aangekondigde,' open kampioenschap
van Zandvoort gehouden voor het ge-
mengadubbel.

Ongelukken op circuit

ZANDVOORT - Bij de zondag gehou-

den motorraces kwam de autocoureur

D.P. Joek Wille in de buurt van het

vijverhek ten val. Hij liep een kwetsuur

op aan de linkerpols en mocsi voor

behandeling naai het Diaconcsücnhuis

in Heemstede. In de Gerlachbocht ging

de coureur J. van Dongen onderuit.

Zijn verwonding aan de linkerarm kon

in de Rode Kruis-post worden behan-

deld. Een dag eerder was tijdens de

training in dezelfde bocht F. der Camp
ten val gekomen. Hij brak daarbij zijn

duim en sleutelbeen.

't Pannekoekenhuisje

Zeestraat 38,

telefoon 17616

ledere dag geopend

van 12.00 tot

19.00 uur.

Maandags gesloten.

HEMAZANDVOORT
kan

VERKOOPSTERS
in opleiding plaatsen

t/m 17jaar.

Sollicitaties zowel schriftelijk als mondeling te

richten aan de heer Franke, Bedrijfsleider.

Tel. 02507 -128 20

HOTEL KEUR
vraagt

huishoudelijke

hulp

6 ochtenden per week
van 8.00-13.00 uur.

Inlichtingen

0250M2023

Het succesvolle team van SC Hong Kong. Staand van links naar rechts:

Pieter Keur, Richard Kerkman jr., Ed Steffers, Bert Leijenhorst jr.. Frank van
Santen, Bert Leijenhorst sr. coach; zittend van links naar rechts: Ed
Vastenhouw, Marcel SchoorI, Chris Jongbloed, Menno Vissers, Fred
Boom. Grensrechter Richard Kerkman sr. ontbreekt op de foto.

HILLEGOM - Na een spannende zaal-

voetbalcompetitie is SC Hong Kong er

in geslaagd om als hoogste team van de

afdeling Haarlem te eindigen. Achter

Eurotex greep Hong Kong een tweede

plaats in de interregionale klasse, wat

inhoudt dat de Zandvoorters kampioen
van Haarlem zijn geworden. Tevens

geeft dit het recht om deel te nemen aan

de districtskampioenschappen die in

april worden gespeeld.

De laatste wedstrijd tegen het onder-

aan staande Blauw Wit leverde geen

enkel probleem op voor Hong Kong.

De Zandvoorters waren veel sterker en

de zege is geen moment in gevaar

geweest. SncT namen de badgasten een

4-0 voorsprong om dan even stoom uf

te blazen. Hierdoor kon Bkiuw \Mi

"-;;::iStandènS
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A. J. VAN OER PIGGE
SINDS 1849

GIERSTRAAT 3
BOTERMARKT 26

De Anna's
hoeve
Antiek

Grote kollektie eiken

en grenen kasten en

nog vele andere

meubelen.
Geopend vrijdag en

zaterdag.

Aalsmeerderweg 755,

Rijsenhout.

_ Tel. 02977 -?5167.

Jong stel zoekt

ETAGE
met spoed.

Tel. na 17.00 uur:

023 - 28 52 07

Nu de lente in aantocht is bent u prachtig

in de gelegenheid om uw lichaam weer

tot orde te roepen.

Een voortreffelijk hulpmiddel vormen on-

ze voorjaarskruiden, rustgevend en

bloedzuiverend.

100 gr., 3.95

Te koop aangeboden

originele

Solex

Prijs 12S,-

Tslofoon 02507-164%

AFRIKAANS HARDHOUT
voor de open haard

Brandt 2x langer, |% g^^
nu per zak geen 8,00 maar O^IIU

BV HAARLEMS HARDHOUT
R-^Tcsweg 339 - Santpoort Tel 023 - 37 53 81 • 31 «1 07

JAN KROESE
Makelaar O, g.

Taxatiën
Brederodestraat 116 - Zandvoort.

telefoon 13244.

Voor onze kleine maar zeer modern mgerichte

drukkerijiwaar 2 splinternieuwe offset-

machines staan,zoeken wij voor de bediening

van onze GTO en/of MO Heidelbergers een

zelfstandige

offsetdrukker
die gewend is kwaliteits drukwerk te

vervaardigen.

Belangstellenden kunnen telefonisch

inlichtingen inwinnen bij de bedrijfs-

leiding Q2907-4S66 en na werktijd bij da
heer Aldei'den, 02907-6593.

DRUKKERIJ

JOVEMA BV
Kerkhofiaan 69, 1161 JB Zwanenburg.

Mickey's Snacks

Winkelcentrum Noord, vraagt voor hele of
halve dagen vrouwelijke

snackbarhulp

Tel. 02507 -16177.

DOE MEER ZELF
HOUTHANDELC. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortomjzoveel nr)ogelijk voor de

DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-1.30 uur

gesloten.

? PORQUE ?

ZANDVOORT
Kerkstraat 18 - Telefoon 02507-12728

Zandvoort is best gezellig!

Wist u dat in Porque iedere donderdagavond erg

gezellige Franse avonden gehouden worden.

Wekelijks nieuwe geselecteerde Franse wijnen ,

met de daarbij behorende Franse kaas, die u wordt

aangeboden door het huis.

Hartelijk welkom

J0E60SLAVISCH
RESTAURANT

OUBROVNIK
Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem

heeft voor u een

SPECIAAL WIMTERMBiU
VMMMNDAGT/mwIlv

- goulashsoep -

stokbrood
- gemixte gnllplaat

3 soorten vlees (mager)

met verse salade,

saus

en aardappelpuree
- palacinka

warm flensje met
koude roomvulling

f 14,50
Dit menu is alleen in Zandvoort

veikfijgbaar.

Reserveringen vanaf 15 00 uur

Telefoon 02507-15110

In Haarlem hebben wij

iedere vrijdag en zaterdag

BAUCAN VOLKSMUZIEK

(live)

Talafoon 023-322609

öa reine
ZANDVOORT

Een uitstekend restaurant voor uw lunch of

diner. Stel uw menu samen uit onze a la carte

schotels naar uw eigen smaak en budget, of

kies ons viergangenmenu.

avocado crèmesoep
•

Gepocheerde tongfilet, gevuld met zalm en

afgedekt met witte wijnsaus.
•

Gebraden varkenshaas met champignons en

knoflook.
•

Warme camembert of versefruitsalade.

f 32.50

'S ZONDAGS PIANO-ENTERTAINMENT
's Woensdag gesloten.

Accordeon
lessen

door gediplomeerd
leraar (akte B).

J. C. Paap.
Zandvoort.

tal.02S07-14755.

\ Reserv. 02507-12253, Kerkstraat 15.

KURK

PARKET
Showroom - verkoop

ZIJLSTRAAT 96 - HAARLEM
TELEFOON 310580

Herplaatsing wegens misstelling 5 maart j.l.

Instituut

RIa de Korte
(LIDVAKOS)

N. Witsenstraai 5, 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020-233994

Een vertrouwd adres
voor een degelijke opleiding
Aanvang nieuwe cursussen in augustus a.s.

schoonheids-
specialist(e)

Manicure
(opleidingen voor de erkende STIVAS-diploma'sl

pedicure
(opleiding aanbevolen door de N.V.v.V.)

VRAAG TEIEFONISCH PROSPECTUS
EN LESROOSTER.

Voorjaar in eigen land.

Al plannen gemaakt voor de paasvakantie of

voor zomaar eens een paar dagen er tussen uit?

Verwen uzelf in onze moderne en komfortabele

bungalows, gelegen in Erm (gem. Sleen,

Drenthe) aan het water in een prachtige om-
geving. Op het park tevens rest., bar, super-

markt, wasserette, verwamnd overd. zwembad,
tennisbanen, surfen, speeltuin etc.

Huurprijs per bungalow per week v.a. T2S.-

(Speciale priiten voor weekend en midweek).

Inlichtingen en reserveringen: Vrije-tijdspark

Ermerzand, Dalerstraat, 7843 PE Erm, tel.

05915-4018.
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Zandvoortse huiseigenaren kregen

'nep-brief over inkwartiering

ZANDVOORT - Verschillende Zandvoortse bewoners hebben afgelopen

vrydag een brief van de Gemeente Zandvoort in de bus gehad met als

onderwerp „inkwartiering". In de brief wordt aan de geadresseerden

meegedeeld dat men binnenkort verplicht zou zijn om mensen zonder
woonruimte in huis te nemen. Uiteraard was het schrijven niet écht van de

gemeente Zandvoort afl^omstig, maar wie wel verantwoordelijk is voor het

schrijven is niet bekend. Men vermoedt dat de brief afkomstig is van jonge
Zandvoortse woningzoekenden. Volgens niet bevestigde berichten heeft

ook de werkgroep huisvesting de hand in de aktie gehad.

ondernemen. Inmiddels heeft de korps-

chef van politie en de officier van

justitie een gesprek met Machielsen
gehad, waarin eventuele maatregelen

tegen de aktievoerders besproken zijn.

Voorlopig echter heeft men nog geen
aanwijzing wie de brief verspreid kan
hebben, maar men wil wel alles doen
om de schuldigen te achterhalen.

ZANDVOORTS
fMIEUWSBLAD

vraagt

reserve

bezorgers/sters
om in te vallen bi| ziekte

on vakanties.

Mrn. leeftijd 15 jaar

Aanmeldingen
telefoon 17166

Ansichten mn

De brief was gedrukt op bijzonder goed
nagemaakt papier van de gemeente,
reden waarom ook vele ontvangers niet

twijfelden aan de echtheid van het

bericht. In het schrijven waren enkele

telefoonnummers opgenomen waar-

mee men kon bellen voor nadere inlich-

tingen. Deze nummers waren de privé-

nummcrs van burgemeester Machiel-
sen, wethouder Van der Mije en van
het hoofd van het bureau Ruimtelijke

Ordening, de heer Heemskerk. Alle

drie zijn zij in het afgelopen weekend
talloze keren gebeld door ongeruste
bewoners van de badplaats, die meer
over het „gemeente-besluit" wilden
weten.

Zandvoorts burgemeester was nogal

gepikeerd over de aktie. Niet zo zeer

omdat zijn weekend nogal werd ver-

stoord, maar meer om wat hij noemde
de ,,onverantwoordelijkheid" van de
brief In de brief werd het woord
,,inkwartiering" gebruikt en volgens

Machielsen heeft dat bij velen associa-

ties met de oorlog opgeroepen.

Enkele van de verontruste huiseigena-

ren hebben de bufgemeestcr verzocht

om een geluidswagen door de gemeen-
te te laten rijden om de Zandvoortse

inwoners mede te delen dat het om een

namaak-brief ging. Zandvoorts burger-

vader wilde daar echter niet aan begin-

nen omdat dat zijns inziens de paniek

nog meer vergroot zou hebben. Hij is

echter niet van plan om verder niets te

gemeente xandvoort

/iiiti d" 'loofdbowon- r

v.in dit oltcoc 1 .

Afd. J/Sk »r. n.sdrt 1981

Stekkie weer open

ZANDVOORT - Met ingang van

zaterdag 28 maart is het Stekkie

weer open. De jeugdsoos, die voor-

heen op de vrijdagavond in Zand-

voort draaide, is na een tijdelijke

stop op de zaterdagavonden van

20.00 tot 01.00 uur geopend.

nnl-i[,q'-, . door tk- Twrod^ Kinor dr> Le^'g'^tjndwt ««sngff-
unni'fi. Df.'t i^L t IJl', I Tl Ui' vcrm wö'tfin fi i j i i. ujn\jard, gen
hi'1 jngr j 3ke bi]dr.ig».- 'i-vi-ron ccr It'njglng van de ijndvoortsp
woningnood

Gci-ipn hi.''t hoge jjnraj urgente woningroekonde'i en dr ge-
ri.ii»' cooel 1 3 khed<'n ter tocjale woningbouw, beoord' li^n wi] de
situjtLi*' in SuTlvoort .il Zier crn';tiq. Derhalve m^ncn wii de
.irtiKClcn 313 t/n 3.'5 uit d<* «aonrut nr ctvc c van 1947, be::ref£en-
d" net inkw.irr jcron . te kur.tnn tOfparivtn. De inkwa 1 1. lor i ngr re

-

ooling tioudt in: het onderbrengen vat- urgent woningsoekenden bij
dit'g>ne, clii' over een -surplus uian woonruicicu, in de zm der wet,
^c <tiikt. Dp v*>rgopdinq voor het ^ebruik tc-ngouolgf van inkwar-
tit'rin:). go'-rtiiedc volgen'; Ri^kbnorri

Voor do gofdt* orde wijzen win U op tii*r bc-pdiS 1de in arti-
kel Ui Van de Woon rui rat i*wet , aangaande d»» ne ld i ng ^pl J cht . De
melding kan vanaf taaardag 30 suart a. .. ten Raadhuize geschieden, bii
n<" rur.'.iu inkwartiering, vallend ondor do D.onst Volkshuisvos-
tinn en Ru»nteli;jkp Ordening. Uw opg.ive di*^nr t^ omvJiTtfii-
de eigenojr van het percet-1. *') de groot te Vtin dr wonirg, 3) hei
aanr.il mmtn'- en of de^o itt gebruik sljri, 4) het aantal inwc
nend.' p'T'-onen en hun leeftijd Oo'k 2oni' rh u i - jt?' , t umh ui g je-, en
gar.iqeo iJionen te worden gene la Voor nadere intornoLie kunt U
•en Viin ondiT'-taandi' n unne rs bellen

Hoogachtend.
II. fornatie- namens BurgenetGter en Wethouders
n j'incr'- 1.1:0 ^ /

"
J S.inal^erk .

Buro lu I 'ik war tiering

De nep-brief op papier van de gemeente Zandvoort, zoals die vorige week
bij ongeveer drieduizend Zandvoortse huiseigenaren in de bus viel.

op
HAARLEM - Op zondag 5 april a.s.

van 13.00-17.00 uur houdt de afd.

Kennemerland van ,,De Vereamelaar"
een ruilbeurs van oude ansichten (veel

van oud-Zandvoort), munten, postze-

gels enz. in Schalkererf, Bernadotte-

laan 201, Haarlem-Meerwijk.

mmrr;

' ïpi_ 43<i v~-i

• -r-n«i/ J -ry' Sa* t

N TOEN WAS HET LE
ZANDVOORT - Kon eind februari een waterig zonnetje al menigeen naar het Zandvoortse strand lokken, écht

begonnen was het seizoen nog nauwelüks. Een maand geleden waren het vooral de wandellustigen die de rand
van Nederland kwamen opzoeken maar afgelopen weekend was het weer zodanig dat de fervente zonaanbidders
aan hun trekken konden komen. De één nog een beetje schuchter maar de echte fanatiekelingen brachten het

motto ,,minder aan, beter uit" letterlijk in de praktijk. Terrassen waren druk bezet en ook de strandstoelen

konden weer in stelling worden gebracht- Als het spreekwoord „een goed begin is het halve werk" op statistische

gegevens berust, belooft het komend seizoen veel goeds. (Foto: Europress Nieuw Vennep.)

Nieuwbouw politiebureau op hmdige piaats

Premiehuurflats op Sterre der Zee
ZANDVOORT Op het terrein Sterre der Zee zullen op korte termijn 57

premiehuurflats gebouwd gaan worden. Tüdens de raadsvergadering gisteren-

avond gingen de frakties akkoord met het plan, waarover ruim vijfjaar geharre

ward is. Dat betekent tevens dat de nieuwbouw van het politiebureau over enkele

jaren op de plaats van het huidige bureau gerealiseerd zal moeten worden. Het
terrein Sterre der Zee zal door de gemeente voor en bedrag van ruim zes ton van de

projectontwikkelaar Wilma gekocht worden. De flats die op het terrein gereali-

seerd zullen worden zijn bedoeld voor één- en tweepersoons huishoudens en zullen

maandelijks een huur van-«mgeveer ƒ 500,- moeten gaan opleveren.

Overigens gingen de meeste leden van
de raad met enige moeite akkoord met
het voorstel, maar de overweging dat

door nóg langer uitstel de prijs alleen

maar hoger zou worden en gezien de
schrijnende woningnood onder jonge-

ren van Zandvoort gaf voor de verschil-

lende frakties de doorslag,

Het plan zoals dat er nu ligt behelst de
bouw van negenenveertig tweekamer-
woningen en 8 eenkamerwoningen.
Liever hadden de leden van de raad de
flats op de plaats van het huidige

politiebureau gebouwd gezien, en het

nieuw politiebureau op Sterre der Zee,
maar dat betekent dat men nog langer
zou moeten wachten voor er gebouwd
zou kunnen worden. De minister heeft

namelijk geen toestemming gegeven
om al direct met de bouw van het

politiebureau te beginnen. Dit kan pas
over een jaar of vier en dan zou voor
die tijd niet gebouwd kunnen worden.
Dat vond de raad te gortig worden en
besloot van lieverlee dan maar om op
Sterre der Zee te gaan bouwen.
De bouwprijs voor de flats is berekend
op ƒ 321,- per vierkante meter. Raads-

lid van Erp vond dat veel te hoog. ,,De

landelijke prijs is ƒ 251,- en voor de
Noron-locatie komt men zelfs op
ƒ 240,- gulden uit", zo betoogde hij.

WD-er Aukema had moeite met hel

aanzien van de flats. Hij noemde het

konijnenhokken die bij de entree van
Zandvoort zouden misstaan. De wo-
ningnood wilde hij niet ontkennen
maar het visitekaa.tje van Zandvoort
wilde hij daar niet aan opofferen.

Overigens was Aukema een van de
weinigen die geen moeite met de prijs

had. ,,Nederlanders willen altijd een
veel te klein gedeelte van het inkomen
voor wonen bestemmen", zo zei hij.

Desalniettemin ging de raad uiteindel^k

akkoord met het voorstel van b & w. Nu
kunnen alle instanties rond de tafel gaan
zitten om de plannen verder uit te

werken. De verwachting is dat de flats

niet vóór 1985 opgeleverd zullen wor-
den.

OPENING VAN HET STRANDSEIZOEN

Programma Zandvoort Festival klaar
ZANDVOORT - Na enkele weken van
intensief werken hebben de organisato-

ren van het ,,Zandvoort Festival" het

programma vastgesteld dat in de week
van 20 april/ 5 mei in het dorp zal

worden gegeven in een grote tent die dit

jaar nog geplaatst kan worden op het

terrein „Sterre der Zee".

Het programma dat ontstaan is door
samenwerking van de Federatie Han-
delsvereniging Hanze, de evenemen-
tencommissic van de VVV en het

Comité Viering Nationale Feestdagen
biedt een attraktief programma ..Ge-

woon voor eick wat wils", aldus de heer
J.H. Oonk die zegt dat deze leestwcek

ook gezien moet worden als de opening
van het strandsei/.ocn en wellicht de
start kan vormen van een traditie.

..Het moet toch mogelijk zijn dat

Zandvoort ieder jaar op deze wijze het

strand.seizoen gaat openen. Wij zien de
toekomst met vertrouwen tegemoet en
hoewel sommige veigunningen nog
moeten komen, geloven wij dat alle

geplande evenementen doorgang zul-

len vinden."

Op 30 april. Koninginnedag, is er in de
tent 's avonds een discoshow van Fire-

ball met optreden van een popgroep,
toegang gratis.

1 Mei: een jazz-festival, waarvoor de
Stichting Jazz behind the Beuch ge-

zorgd heeft dat er een aantal beroemde
jazzmusici naar Zandvoort komen.
Jazzmusici die in de gemeente zeer

geliefd zijn sinds de jazzfestivals. Zo
komen Jaap Dekker met zijn boogie-

set. Beryl Brydon en de Revival Jazz-

band die avond in de tent, toegangs-

prijs ƒ 7,50 p.p.

Zaterdag 2 mei belooft een grootse dag
te worden. Niet alleen zal er door de
winkeliers van de Grote Krocht. Halte-

straat en Kerkstraat een braderie ge-

houden worden, maar "s middags is er

in de tent een kinderprogramma met
optreden van clowns en Les Diaboli-

ques, toegangsprijs j' 2.— p,p. Diezelf-

de avond een programma voor volwas-

senen met medewerking van Nico
Haak en Bonnv St Clair. dansorkest en

Senitza. toegangsprijs voor deze avond

ƒ 7,50 p.p.

Zondag 3 mei staat in het teken van de
muziek.
Niet minder dan zevenenvijftig muziek-
korpsen uit Noord- en Zuid-Holland en
Utrecht worden dan in Zandvoort ver-

wacht. De heer L. Bonkerk waar de
korpsen zich konden aanmelden, moet
nu al weken lang belangstellenden af-

wijzen, omdat het dorp op zondag 3

mei meer dan vol zal zijn. ..Om 12.00

uur presenteren de korpsen zich aan
hel college en daarna wordt op de
Grote Krocht en Prinsesseweg het con-
cours gehouden. Gelukkig hebben veel

bedrijven een steentje bijgedragen, zo-

dat wij flink in de prijzen zitten.

Jammer dat er bij de gemeente geen
geld was voor een Zandvoort prijs,

maar wél wordt er bjvoorbecid een
..persprijs" uitgereikt", aldus de heer
Bonkerk, die al die mu.iiek wel ziet

zitten,

"s Avonds wordt er dan nog een disco-

show gehouden in de tent met mede-

werking van Krijn Torringa en Klaas
Vaak, toegang.sprijs ƒ 7,50.

Op 4 mei hebben de organisatoren
uiteraard geen programma gepland in

verband met de nationale dodenher-
denking.

Op 5 mei tenslotte zal er een ,,Zand-
voortavond" worden gehouden. Oor-
spronkelijk was men van plan een
kinderprogramma te geven met een
bevrijdingsbal 's avonds, doch helaas

was hiervoor geen subsidie te krijgen.

Nu heeft men een ,,Zandvoortavond"
met medewerking van ..De Wurft", de
Zandvoortse Operette Vereniging, het

Zandvoorts kinderkoor en de Zand-
voortse kinderoperette.

Dit wordt dan afgewisseld met muziek
van de „Egerlander Kapelle". Ook
deze avond kent een toegangsprijs van

ƒ 7,50 p.p.

,,\Vij hebben moeten afzien van een
aanvullend programma tot en met 9
mei. maar wij hopen toch dat dit

programniii, waarbij wij toch. dachten
wij aan alle bcvolkinsgroepen hebben

gedacht, de nodige belangstelling zal

trekken. Er zijn zo'n zeshonderd zit-

plaatsen in de tent, terwijl er twee
buffetten komen. Men kan dus een
pilsje drinken en een hapje eten. Ook
bestaat de mogelijkheid om een zoge-

naamd „passepartout" te kopen. Dat
kost slechts ƒ 22,50 p.p. en dan heb je

toegang tot alle evenementen. Voor
ƒ 22.50 ben je de hele week onder de
pannen, een prijs die toch zeer redelijk

is", aldus de heer Oonk.
Het hele Zandvoort Festival is voortge-

komen uit drie oiganisaties, te weten
het Comité Viering Nationale Feestda-

gen, de Evenenientencommissie van de
VVV en de Federatie Handelsvereni-

ging Hanze, terwijl ook de Stichting

Jazz behind the Beach haar medewer-
king heeft toegezegd. Uiteraard wordt

er propaganda gemaakt door de VVV
en als het lukt wordt dit een jaariijks

programma waarmee Zandvoort wil

laten weten, dat weer ot geen weer. de

badplaats klaar staat om het strandsei-

zoen te openen.

*:/

Eén van de ve/t.' muziekkorpsen die op 3 mei in Zandvoort worden verwacht, hier de metro uit Scheveningen

A.H. Merts wordt

gemeentesecretaris

ZANDVOORT - De heer A.H.
Merts, hoofd bestuurszaken van de
afdeling Algemene Zaken in de ge-

meente Hoorn, is gisteravond met
algemene stemmen gekozen tot de
nieuwe gemeentesecretaris voor
Zandvoort.

De heer Merts werd door de Zand-
voortse benoemingscommissie als

eerste kandidaat voor de functie

voorgedragen, tweede kandidaat
was cIc heer J.L. Rijstenbil, hoofd
Algemene Zaken in Baarn.
In totaal hebben 19 sollicitanten

gereageerd op de oproep^ van de
gemeente Zandvoort, waarvan er 9
zijn uilgenodigd voor een gesprek.
Uiteindelijk bleven de heer Merts en
de heer Rijscnbil over, waarvan de
raad gisteravond eerstgenoemde met
algemene stemmen koos.

Langs de Vloedlijn

Wanneer ge Mij aiin tafel zii. mei 'n

pot lati glas of iiri

drink daar dan niei teveel uit man,
schenk niet te dikwijls in.

Guido Gezeik
(JSS0-Ifi99l

HRnagi

a
n

jachtlakken i

deooorettei
KEUR en ZOON [

Raadhuisstr. 92 - Heemstede*
Tel. 023 - 28 61 82

Collectanten voor

Hartweek gevraagd

ZANDVOORT - In de weck van 6 tot en
met 12 april wordt weer de jaarlijkse

hartweek gehouden. In heel Nederland
zal dan weer worden gecollecteerd voor
uitbreiding van de hart-rcvalidatie-ca-

paciteit.

Voor de collecte in Zandvoort zoekt
de Nederlandse Hartstichting vrijwilli-

gers die gedurende de hartweek op pad
willen met de collectebus. Zij kunnen
zich aanmelden bij mevrouw Th.
Porsch-Luykx. Keesomstraal 20 te

Zandvoort, tel. 02507-15456

De gelden die worden opgehaald
tijdens de landelijke collecte zullen

voor een bcl.ingnjk deel worden ge-

bruikt voor hulp aan patiënten bi) hun
terugkeei iri de maatschappij na een
h.iriint.irct. Op dit moment kunnen er

slechts 25U() patiënten worden gehol-

pen. terwi|l er laarlijks ongeveer 6000
patiënten voor hart-revalidatie iii aan-

merking komen. Met uw hulp kunnen
in de idckumst meer patiënten de
nazoig krijgen die nodig is voor een
terugkeer in de maatschappij.

Nieuw Noord mag

Wykagent houden

ZANDVOORT - Voorlopig is Nieuw
Noord nog verzekerd van een eigen

wijkagent. Door bezuinigingsmaat-

regelen en gebrek aan personeel zag
de Zandvoortse politie zich enige

weken geleden gedwongen om de
wijkagent van Nieuw Noord elders

in te zetten. Hier kwamen echter

vanuit vele reacties op van teleurge-

stelde wijkbewoners, dat men zich

no^ eens nader op de maatregel heeft

bezien. Dit heeft er toe geleid dat de
wykagent van Nieuw Noord, de heer
Van Schagen, zijn dienst in .Nieuw

Noord kan voortzetten. De Zand-
voortse politic heeft daadwerkelijke
versterking gekregen van twee jonge
agenten en bovendien van een meer
ervaren agent uit Amsterdam. Van-
daar dat het ,,instituut" wijkagent

in Noord voorlopig nog niet hoeft

worden opgeheven.

Voorjaarswandeltocht

ZANDVOORT - Speeltuin D.V.S. or-

ganiseert op zaterdag 4 en zondag 5

april a.s. haar jaarlijkse voorjaarswan-

deltocht. Er kunnen vijf afstanden wor-

den afgclecd, te weten: 5, 10. 15, 25 of

40 km.

Startlokaal: clubgebouw D.V.S. , Von-
delweg 122A, Haarlem, te bereiken
met buslijn 5. vanaf station N.S., rich-

ting Haarleni-nrd.

Starttijden: beide dagen voor de 40 km
van 9.00-10.00 uur; 25 km van 9.00-

11.00 uur en overige afstanden van
10.00-13.00 uur.

Als herinnering wordt een fraaie, spe-

ciaal ontworpen medaille beschikbaar
gesteld. Inlichtingen: tel. 023-372393 of
370595.

bont en lamsvacht
(ook grote maten)

alle bekende merken o.a.

lORRIS
^^ befoneyoubuy

donderdag Koopavond

Haailem: Barteljorisstiaat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55
Amstenlam: Lsidsestraat 9 (Nj Koningsptein) / td. (020) 22 35 96
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Klaas Paap
en

Krijntje v. d. Plas

waren op 1 april 55 jaar getrouwd.

Hartelijk uef'eliciieerd.

Jullie vriend

1. v. d. bere

Kindcroperette vereniging

Jong Zandvoort
Uitvoering op zaterdag 4 april 1981

.

Aanvang 20.00 uur in geb. De Krocht

van de kinderoperette

lariëtte
Kaarten verkrijgbaar a ^ 5,-

bij A. J. V. d. Moolenstraat40,
telefoon 14620 of 's avonds aan de zaal.

't Pannekoekenhuisje

Zeestraat 38,

telefoon 17617

ledere dag
geopend van

12.00 tot

19.00 uur
Maandags
gestoten

Pedicure praktijk

mevr. Jonkman-Rol

Beh. ook voor ver-

7orgings/bejaarden-

tehuizen. Beh. op af-

spraak. Praktijk In

Souwes Palace.

Telefoon
02507-13871

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 -Telefoon 1 53 51.

PAASEIEREN bij U Bonbonniére
wit, puur en melk
gevuld naar keuze
vanaf pim. f. 1 2,-

iiefst tijdig bestellen, dus altijd vers !
^

La Bonbonniére
haltestraat 39a
zandvoort

Tel. 15584

• ouderwets goed

• voor alle voorkomende

schilder-, wit-, vloer-,

wandbekleding-, sierpleisterwerk-

zaamheden en constructiewerk.

• vrijblijvende adviezen en prijsopgave.

BEL: 02505-5 70
b.g.g.: 023-25 41 99 — 023-24 72 21

LOTTERSTRAAT 1 rood. HAARLEM
AKERD1JK27.UJNDEN

PEDICURE
mevrouw C. Landmeier

Behandeling aan huis

Telefoon na 18.00 uur

02507-14648

FOTO BAKELS

PASFOTO'S
klaar in 2 minuten, 4 stuks 7.50

-POSTER
30 X 40 (van eigen negatief) ^ éf^ fl^ET
tot 18 april slechts I"WW

19.95Daarna . .

,

* Groentepianten net Muit

• Groente- en Uoemzaden
* Zsaigrond

* tSfffpots

• Bestiijlings- en

bonwttiBMiiiiMiiliiii

• TuWwnwiyJieden

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stoibergweg IA. Zandvoort,

telefoon 17093

Kerkstraat 29, telefoon 02507-12513

STAP HET VOORJAAR IN
opeen

1981 MODELFIETS
van

PETER VERSTEEGE

^ Keuze uit meer dan 200 modellen.

* Een prachtige Peugeot racefiets v.a. . . . 459,-

* Een echte opoefiets v.a ....398,-

« Een echte Kopra fiets v.a 345,-

¥n Een echte Gazelle * Sparta ^ Raleigh

« BSA
* Een echte crossfiets al v.a 315,-

3K Een echte race- of trimfiets van
% Gazelle * Raleigh m Peugeot * Nisiki

*: KogaMiyata m Alan * Gios.

TEVENS RIJWIELVERHUUR
« Grote sortering racefietskieding.

« Grote sortering crossfietskieding.

« Grote sortering regenkleding.

)K Protokost sportvoeding.

y^
L® PETER

VERSTEEGE
Haltestraat 18 - Zandvoort - Tel. 1 44 99

V
Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel,

homeopathie.
Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel. 02507-16123.

Met spoed te koop aangeboden in Zandvoort:

GROOT BOVENHUIS
met uitgebouwde zolder.

Binnenkort leeg te aanvaarden.

Vraagprijs / 150.000,- k.k.

Intichtingen:

H. G. Kaysers, Dr. C. A. Gerkestraat,
Zandvoort.

00
De horloges, klokken en wekkers van

HORLOGERIE C. WAANING
HETKLOKKENHUISMETPIT ,

Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

1

zijn deze week weer aangepast aan de 2omerii)d
en die blijven ze aangeven tot tiet komende naiaar. <

Altijd nauwkeurig en precies.

U kunt er weer vast op rekenen,

want WAANING zorgt ervoor, dat U steeds bij de tijd

blijft I

Komt u eens kijken in ome showroom? 't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

Meisje zoekt

totf 400.-inci.

Tel. 02507-16012.

met kleine opslagruimte

TE HUUR GEVRAAGD
m Zandvoort. Mogelijk met woning.

Tel. 02507 - 1 27 89

Dat is leuk geven
zo'n mooipaasei

van

BAKKERIJ

R. v.d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507-15001.

vanlentI

OPEL

ZANDVOORT
OCCASIONS

1980

OpelAsconalSN
4-drs., met. blauw, Vialle Ipg, 50.000 km

OpelAsconalSN
4-drs., Engels rood, 18.000 km

Opel Kadett 12 N
2-drs. , Jamaica geel, 24.00 km

1979

Opel Kadett 12 N
Caravan, met. blauw, 40.000 km

Renault 5 TL
3-drs.,geel, 19.000 km

1978

Opel Kadett Coupé de Luxe
Met. blauw, 28.000 km

1975

Opel IVIanta 19 S de Luxe
automaat, met. groen

Vauxhall Viva
metal. grijs

Van lent Opel Zandvoort-noord
Verkoop en service
Kam. Onnesstraat 15

Telefoon 02507-15346

Dagelijks geopend van
8.00-17.30 uur

Ook zaterdags geopend
van 10.00-16.00 uur

N.R.C. HANDELSBLAD
vraaat

BEZORG(ST)ERS
Leeftijd 15 jaar en ouder.

Aanmelden: Vondellaan 27, telefoon 17515

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1, Zandvoort

telefoon 16580

is weer open met een

nieuwe kollektie en

in een nieuwe sfeer.

Komt u gauw l<ijl<en?

Uw adres voor

elast. kousen, pan-

ties, knie- en enkel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

J. W. VAN PUHEN
BELASTINGCONSULENT ƒ ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES

INVULLEN VAN AANGIFTEBlUEnEN
T-AANGIREN

FINANCIERING EN ASSURANTIËN

Wij zoeken voor ons kantoor

PART-TIME
ADM. KRACHT

Aanmelden:
Kostverlorenstraat 105, Zandvoort,

telefoon 02507-13087

TEKEN EN KUNST
SCHILDERS MATERIAAL

J|^^|CREATIEF"fR'/|,

BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT
tal. 17367

S.v.p. géén

goederen

afgeven bij

A. Paap
Hulsmanstraat 14

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

HONG - KONG
t- 'S -^ ^^

Haltestr. 69 hoek Zeestr.

Zandvoort tel. 02507-17897

SPECIALE AANBIEDING:

INDISCHE RIJSTTAFEL
-H glas Wijn;

koffie toe.

ƒ15,-
all-in

AFHALEN:

pangang
speciaal

(mager varkensvlees met taugé
in pikante saus)

f 10,-

Keesman
Jan Steenstraat 1

.

Voor glas, behang,

Historverf

klompen, schoon-
maakartikelen

etc. etc.

Telefoon 12425.

Een leuke verrassing
maken...

...dan metpuur
natuur!

BLOEMENHLIS

J. BLUYS
tiaiicsiraat 65 - ZandvoorI

Tel. 02507 - I 20 60

P.S. De .specialist in

al uw bloemwerken.

Let op! Uw Icassabon heeft waarde.

VAN LEIMT OPEL
ZANDVOORT
GEEFT TIJDELIJK OP ALLE NIEUWE
AUTOMOBIELEN IN VOORRAAD EEN

SUPER VOORDEEL.
Kom langs en grijp uw kans I !

!

VAN LENT OPEL
ZANDVOORT

Kam. Onnesstraat 15 - Zandvoort-Noord -Tel. 02507-1 53 46

Ook zaterdags geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

TE KOOP
wegens ziekte

snackbar
Telefoon

02507-16227

na 15.00 uur

Op^llijpril is het winkeltje van
Ans^ë Nf0|eiia|r .weer geo .

Ü,.kürit Yan^l2.(X)-l8:p0 uur terecht voor
èxqlir^cvVrnode. Maandags gesloten

.

:Hoek Gasthuisplein/Kruisstraat,

J;tteJefooii 13004

Drogisterij • Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN

voor suikerpatiënten

en zoutloos.

HaltestrastS
ZANDVOORT

Tel. 02507 -161 23

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. V. d. Bos
Bilderdijkstraat 5,

telefoon 13796

De wereldberoemde

Gerovital H 3

gezichtsbehandeling

nu compleet

met het sapropelistische modtdermasker uit

Roemenië

f45,-

huid en haar passage 20 (t.o. Zeestraat)
Tel. 16309.

Intelligentsparea

DeMeesnente
rekening.
Hoge vrije opname:
lotl'3.0üü.-p.ni.

In december:
l'e.üüü,-.

Méér geld opnemen:
op/!cgtcrniiin

24 maanden öt'

2"<i opname kosten.

Geld nodig
voor onroerend goed:

zonder op/.egtcrmiin

orupiiumeküblen.

Wij durven
elke vergelijking aan.

yBMH

Hoge rente, in april 1981

BANKMEES&HOPENV
Haarlem. HoutDlcin S"; (0231 3 1 59 50.

> T-^' r"'iiilnT'-»lfiMiiiiïïr^
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KOPLOPER VELSEN GEVLOERD

Zandvoortmeeuwen slaat hard

toe in eerste vijf minuten
ZANDVOORT - In een zonnige Zand-

vóortse voetbalkuil heeft Zandvoort-

meeuwen de kans om mee te dingen

naar het kampioenschap, volledig in

ei^en hand gehouden. Koploper Vehen
wÈrd met 2-0 verslagen. In dit treffen

waren de eerste minuten zeer belang-

rijk. Binnen vijf minuten hadden de

badgasten tweemaal het net laten tril-

len.

B^iksemstait

Het met twee spitsen opererende
Zandvoortmeeuwen verraste Velsen in

de beginperiode volkomen. In deze

fase zat het de Zandvoorters erg mee.

Rieeds na een minuut was het raak. De
eerste vrije trap op het middenveld,
werd door Kees Bruin hoog voor het

dpel geplaatst, waar Pieter Keur geheel

vrij stond om in te koppen 1-0. Nog
nauwelijks hersteld van deze snelle

achterstand, moest Velsen doelman
Stuy even later wederom de gang naar

hét net maken. Een fraaie dieptepass

van Marcel SchoorI werd even fraai en

keihard, door de opkomende midden-

velder Ed Vastenhouw. achter Stuy

geknald, 2-0.

Velsen trachtte zich enigszins te her-

stellen doch van een geweldig tegenof-

fensief was geen sprake. De gasten

waren wel meer aan de bal maar de

uitvallen van de Meeuwen waren veel

gevaarlijker. Pieter Keur brak twee-

maal door, maar zag eerst zijn voorzet

voorlangs gaan en even later onderging

zjjn schol hetzelfde lot. De fraaiste

mogelijkheid kreeg Frans Makkau. Hij

speelde zich keurig vrij , maar zijn schot

verdween ver naast. Wat Velsen ook
probeerde om de achterstand een beter

aanzien te geven, verder dan enige

hoekschoppen die door de Zandvoort-

s$ defensie werden afgeslagen, kwam
het niet.

ISla de pauze was de eerse kans voor

Zandvoortmeeuwen, doch Aaldert

Stobbelaar schoot net naast. Velsen

nam hierna volledig het initiatief. De
aanvallen waren echter te doorzichtig

om enig gevaar te stichten.

D,e Zandvoortse backs Chris Jongbloed

én Bert Leijenhorst hielden de snelle

buitenspelers van Velsen goed in be-

dwang, terwijl voorstopper Wim van

Staveren de spits volledig uitschakelde.

De hoekschoppen en vrije trappen

werden vervolgens een prooi van de

^ed keepende Ed Steffers.

B.C. Duinstreek
ZANDVOORT - Zondag 29 maart jl.

Werd door Badminton Club Duinstreek

ih de sporthal Pellikaan gestreden om
hfet rekreatie-kampioenschap ge-

mengd-dubbel van Zandvoort. In zeer

korte tijd hadden zich 17 koppels aan-

gemeld en na ca. 60 partijen (in poule-

systeem) konden de winnaars bekend
worden gemaakt. Deze waren:

1,, Ellis de Wilde /Ed valkenburg.

3'. Wil Heynen/Ab Valkenburg.

X Resi Kraayenoord/Loek van de

Voort.

4. Nora Plevier /Abe van de Ban.

De uitslagen van het door badminton-
club LOTUS georganiseerde B- en
C-toernooi zijn als volgt:

DEC:
1. Francien Ojevaar (Lotus); 2. D.

Couwenberg (Flight).

HEC:
1. J. Missaar (Castricum); 2. Richard

Wetzel (Lotus).

DDC:
1. Ank v.d. Mije/ Francien Ojevaar

(Lotus); 2. Karin Beekhuizen / Alice

Frank (Lotus).

HDC:
h'Jan en Jaap Enderman (Lotus); 2.

Jan Wijker/R. v.d. Meyde (Lotus).

GDC:
1. Ank v.d. Mije /Jan Enderman (Lo-

tus); 2. Alice Frank /Richard Wetzel

(Lotus).

DEB.:
1. A. Jak (Dumwijck), 2. G. Bien

(Waterland).

HEB.;
1. A. Wolff (Haarlem). 2. W. Prasetya

(ASVU).
Ö^B.:
l.'.T. Oeschger/L. Han (Airspori). 2.

Alice Frank /Gerda Koornstra (Lo-

tus).

HDB.:
1. J. Leen/Matitawaer (Slotermee-

r/.Airsport), 2. Jacob de Vries/ R.

Bi^oekhuizen (Lotus /HHW).

Fretstocht voor

het hele gezin

Op initiatief van de Kopra-groep - een

samenwerkingsverband van 22 fietsen-

h4ndelaren - wordt op zaterdag 16 mei

door heel Nederland een gezins-fiets-

da'g georganiseerd. Deze fietsdag is

speciaal door de Kopra-groep opgezet

om op die dag het héle gezin samen een

tocht te laten rijden. De fietshandela-

ren stellen zich op het standpunt dat

gezinnen vaak te weinig aan bod ko-

njen bij fietstochten. Dikwijls gaan

dergelijke tochten over grote afstan-

den, zodat kleine toerfietsers en kinde-

ren niet aan bod komen. Daarom heeft

Kopra nu een fietstocht voor het gezin

op touw gezet. Er kunnen drie afstan-

den worden gereden, 15, 25 of 40 km.,

dus voor elk wat wils.

.Alle deelnemers, ongeacht het aantal

gereden kilometers, krijgen een prach-

tige herinneringsprijs met inscriptie.

Startkaarten voor de gezinsfietsdag zijn

a, ƒ 2.50 verkrijgbaar bij de Kopra
Qetshandelaar.

Aanvallend kwam Zandvoortmeeuwen
er vrijwel niet meer aan te pas. Slecht

plaatsen en veel met de bal lopen

deden het spel geen goed. Goed opge-

zette aanvallen waren dan ook niet

meer te zien. Het vele balverlies leidde

ertoe dal Velsen steeds meer druk op
het Meeuwendoel kon uitoefenen.

Veel leverde het echter niet op. Velsen

maakte, met de zwakke aanvalsopzet.

de koppositie geheel niet waar. Naar-

mate het bij de gasten niet lukte,

gingen zij over op grover spel en ook de

scheidsrechter moest menige opmer-
king aan zijn adres aanhoren. Zand-
voortmeeuwen liet zich echter niet

intimideren en al was het spelpeil

minder dan in de eerste helft, geen

moment is de zege in gevaar geweest.

In de slotfase waren er zelfs nog enige

kansjes voor de Meeuwen. Diverse

hoekschoppen daalden neer op het

doel van Velsen, maar doelpunten le-

verde het niet op. Ook een vrije trap

van Aaldert Stobbelaar en één van
Pieter Keur verdwenen naast het doel.

De overwinning was volkomen ver-

diend en de Zandvoorters zijn door dit

resultaat nog volop in de race. Met nog
vijf wedstrijden te gaan, waarvan vier

in Zandvoort, wordt op een sterke

eindsprint gerekend.

iT^^T'^'ÏIS^^SSslR^
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Aaldert Stobbelaar in aktie voor Zandvoortmeeuwen. Hij zag twee van zijn schoten aan de verkeerde kant van de
paal belanden. Desondanks werd koploper Velsen met 2-0 teruggewezen.

RUIM VERLIES VOOR NIHOT EN RINKO

Medina prima op dreef
ZANDVOORT - In de hoofdklasse zaal-

voetbal, waren wederom ruime nederla-

gen weggelegd voor het reeds gedegra-

deerde Nihot en Rinko. In de eerste

klasse deed Medina Carpets het veel

beter. Het versloeg in een aantrekkelijk

duel Kroeze met 4-1.

Nihot

Ondanks dat er voor Nihot mets meer
te winnen ofte verliezen was. boden de
Zandvoorters vooral in de beginfase

goed tegenstand. Het nam dan ook
door Gerard Nijkamp een 1-0 voor-

sprong maar kon toch niet verhinderen

dat North End de achterstand snel te

niet deed: 2-1. Door Rob Gansner
werd het nog 2-2, maar een tempover-

hoging van North End deed Nihot

wankelen.
De Haarlemmers hepen gemakkelijk

weg tot 5-2, waarna Raymond Keuning
weer enige hoop bij Nihot terug bracht,

5-3. In de tweede periode kon Nihot
niet meer gevaarlijk worden. North
End bouwde met snelle aanvallen aan
een ruime overwinning van "3-4. Het
vierde Zandvoortse doelpunt was van

Piet Stokman.

Rinko

Tegen kloploper De Ezel heeft Rinko
goed partij gegeven, doch de Heems-
kerkers waren te goed voor het Zand-
voortse team. Door het aanvallende

spel van beide teams, was de wedstrijd

het aanzien volkomen waard. In de
beginfase nam De Ezel vrij vlot een 3-0

voorsprong, die tot aan de rust onge-

wijzigd bleef.

Na de doelwisseling vergrootte De Ezel

de voorsprong tot 6-0, waarna Rinko
eindelijk wat terug kon doen. Gerard
Koper en Frits Keur verkleinden de
achterstand, maar het laatste woord
was voor De Ezel, dat de eindstand op
7-2 bepaalde.

Medina Carpets

In het belangrijke degradatieduel van
Medina Carpets tegen Kroeze toonden
de Zandvoorters veel inzet. Deze inzet

werd dan ook beloond met een 4-1

overwinning. In dit treffen was vooral

Rob Buchel prima op dreef. Reeds na

\\]l minuten rondde Buchel een knappe
aanval met Hanno Lansdorp doeltref-

fend af, 1-0. Kroeze trachtte het tij te

keren, maar vond een gesloten Zand-
voortse defensie op zijn weg. Uit een
snelle uitval wist Hanno Lansdorp ver-

rassend 2-0 op het scorebord te bren-

gen.

Na de rust nam Medina het wat te

gemakkelijk op en Kroeze profiteerde

daar handig van door tegen te scoren,
2-1. Wakker geschud, namen de Zand-
voorters de draad weer op en met
goede combinaties werd Kroeze m de
defensie gedrongen. Medina was veel

beter dan Kroeze en doelpunten kon-
den niet uitblijven. Met twee schitte-

rende doelpunten bracht Rob Buchel
uiteindelijk 4-1 op het bord.

Met een slototten.sief probeerde Kroe-
ze om aan een nederlaag te ontkomen,
maar de Medina-defensie gaf geen
krimp en twee belangrijke punten wa-
ren binnen. Door dit resultaat krijgt

Medina wat meer lucht in de strijd

tegen degradatie

Biljart-toemooi "Tien over rood" in ere hersteld

ZANDVOORT - Het befaamde biljart-

toernooi ,.Tien over rood", dat in de
begin zeventiger jaren volle zalen in

Hotel Keur trok, «ordt in ere hersteld.

Het evenement uas ten van de vele

ideeën van de in 1979 overleden Leo
Duivenvoorde, die er samen met de
leiding van Spurting Club Zandvoort
een spectaculair gebeuren van maakte.

De nieuwe sociëteit Club Perroquet"
gaat het toernüoi op zaterdag 11 en
zondag 12 april nu opnieuw organise-

ren in haar zaal in Hotel Keur.
Het principe van het spel is simpel; wie

in de korste tijd tien punten over rood
scoort, is winnaar. Het inschrijfgeld

bedraagt ƒ 2.50 per beurt. Als het

aantal deelnemers dat toelaat, krijgt

men een tw'eede of mogelijk een derde
of vierde kans om een snellere tijd op
de chronometer te brengen.

De vorige wisselbeker bleek onvind-

baar, maar Sporting Cluh Zandvoort
stelde spontaan een nieuwe bokaal
beschikbaar, die de ..Leo Duivenvoor-
de-Wisselbeker'" /al heien. Verder zi|n

er nog vele andere pri(?i,-n beschikbaar.

Gezien de grote belangstelling in het

verleden, is besloten er ook nu een
tweedaags evenement van te maken.
Zowel op II ais op 12 april kunnen
biljarters en biljartliefhebbers vanaf

12,00 uur terecht in Club Perroquet

(benedenzaal Hotel Keur).

17373

Als een goede buur te ver is.

Ophokplicht voor postduiven
HAARLKM - In Noord-Holland geldt in

de periode van 30 maart tot en met 22
mei een ophokplicht voor postduiven.

De verplichting geldt elke dag, dus ook
in het weekeinde, tot 17.30 uur.

Sommige landbouwprodukten, zoals

krokussen en pasgczaaide erwten heb-

ben een grote aantrekkingskracht op
duiven, die deze gewassen feilloos we-
ten te vinden. Daardoor kan veel scha-

de worden aangericht. Om dit te beper-

ken wordt jacht gemaakt op wilde en
verwilderde duiven. Om te voorkomen
dat postduiven hierbij getroffen wor-

den, is er overleg gepleegd tussen het

Landbouwschap en de betrokken orga-

nisaties over een ophokplicht. De po^t-

duiven mogen wel deelnemen aan wed-
vluchten en africhtingen, doch moeten
na aankomst tot 17.30 uur opgehokt

woiüeii.

In het belang van de poslduivenhou-
ders en van de landbouwers dringen de
Postduivenhouders Organisatie en het

Landbouwschap er met klem op aan
dal alle betrokkenen zich strikt aan
deze afspraak houden. Dit betekent dat
landbouwers zich na 17.30 uur van een
bestrijding van de duiven dienen te

onthouden en dat in geen geval mag
worden geschoten op overvliegende
postduiven. De postduivenhouders
moeten zich op hun beurt houden aan
de ophoktijden.

De landbouwer*- wordt verzocht bij

betekenende schade aan hun gewas,
veroorzaakt door duiven, dit direkt te

melden bij het secretariaat van de
Wildschadecommissie, Postbus 3005 in

Haarlem, tel. 023-319021.
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Wegens grote belang-

stelling op de zondag
adviseren wij u om ook
eens op vrijdag of
zaterdagavond
GEZELLIG en GOED
te komen eten.

Dan is er vast wel een
tafel voor u!

suggestie:
SOEP ^^N DE DAG

j.mbemleii'

2.95
"GEGmLLDE.KlP

BOMBAV

Ml n/sl

15,75
damËblanche

roomi/s mcrijntenme

„•n Jarnw chocolfc
SjUSl-'K'f"

"»''

¥

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

4.95

TNIEUWE
SPECTACULAIRE

restaurant

De Meerberg

^
in Hoofddorp

naast de skipiste.

TeL: 02503-10139

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

•••••*••••^
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Burg. V. Alphenstraat 102,
Zandvoort, tel. 02507-14565.

Suksessen ZRB

reddend zwemmen
ZANDVOORT - Tijdens de zwcm-
wedstrijden van het distrikt noordwest
van de Koninklijke Bond tot het Red-
den van drenkelingen boekte de ploeg
van de Zandvoortse reddingsbrigade
t.w. de meisjes Monique Paap, Ga-
brielle Bos, Martine Paap, Sylvia Mors,
Adreke de Lange én Linda Paap en de

heren Jan Lamain, Ronald en Richard
Vos, Eric en Michel de Roode, Jaxon
Deelman, Henk van der Mijde. Ron en
Michael van Soolingen goede resulta-

ten. De ploeg werd geeoachd door de
dames M. van Soolingen en Chr. Smit.

De wedstrijden werden gehouden in

het zwembad de Hoogebcrg te IJmui-
den.

25 meter Enkelvoudige Rugslag ge-

kleed. Junioren jongens.

3e Prijs voor Ronald Vos in de tijd van
0.32.6.

25 meter Enkelvoudige Rug.<;lag ge-

kleed. Meisjes.

Ie Prijs Gabriele Bos, 0.32.9.

Ie Prijs, Michel de Roode, 0.35.8.

150 meter Schoolslag gekleed, jongens.

2e Prijs Eric de Roode, 0.59.8.

50 meter Schoolslag gekleed, aspiran-

ten.

Meisjes. Sylvia Mors. 1.02.8: jongens,

Michael van Soolingen, l.lü.2.

4x 50 Meter Hinderniszwemmen met
zwcmvliezen.

2e Prijs. redd. Zandvoort dames,
2,17.9; 2e prijs redd. Zandvoort heren.

1.58.3.

4x 25 Meier Hinderniszwemmen met
zwemvliezen.

Jongens 2e prijs, redd. Zandvoort,
1.01.8

4x 25 Meter Wisselslagesiafette gekleed

3e Prijs, jongens, redd. Zandvoort.
1.42.8.

Popduiken voor ploegen.

3e Prijs voor redd. Zandvoort, 0.54.9.

Aan deze wedstrjjden namen negen
brigades deel.

ZANDVOORT - Zandvoort'75 hcefl hel

jl. zaterdag niet gemakkelijk gehad
tegen een met veel inzet strijdend

S.V.H. In de uitwedstrijd bezorgden de

Uenncbrockcrs, Zandv<M>rt'75 de enige

nederlaag. Mcl deze overwinning zijn

de Zandvoorters nog een punt van het

kampiocn.schap verwijderd. A.s. zater-

dag kan dit punt behaald worden in de

thuiswedstrijd tegen de enige overgeble-

ven concurrent Halfvi'cg.

In de eerste helft kon Zandvoori'75
maar moeilijk in het ritme komen en de
eerste aanvallen waren dan ook \oor
S.V.B., die echter ongevaarlijk waren.
Na enige minuten kwamen de Zand-
voorters wat uit de verdediging en
forceerden dnc hoekschoppen achter-

een. Het zo nodige doelpunt leverde

het echter niet op. Hierna was het

S.V.B, dat wat meer de aanval zocht

doch in het strafschopgebied faalden de

gasten. Zandvoort'75. niet geschrok-

ken door deze kansjes van S.V.B, trok

toen het initiatief naar zich toe.

Peter Braamzeel gaf een gave voorzet

die voorlangs ging, maar er waren geen
Zandvoorters om de bal in te knallen.

Wederom was het Braamzeel die de ba!

goed voorzette op het hoofd van Ruud

van de Putten, maar de ba! verdween
net njasl Eivcn later IcL'k er een
mogelijkheid voor Zandvoor!"75 te ko-
men Ruud van de PUttcn brak door en
werd kcih.ird ondcruii gehaald. Een.
stratschnp 7a.<; de •-chcidsrechler echter-

niet /ittcn

Na de rust wris het overwegend Zand--
voort'75 dat in de aanval wjs. Slechts
met een enkele uiivai kon S V B. voor
de nodige vcruarnng zorgen. Doelpun-
ten bleven voorinpii' tot de vrome
wensen van de /anüvoorters. Peter
Braamzecl /ag eerst /iin keiharde inzet

net over gjan en kopballen van Gerard
Nijkamp werden gestopt of gmgeii
naast. Braamzeel zat het deze middag
niet mee, daar zijn schot stuitte op de
S.V.B. -doelman. Er volgde een zeer,

spannend slot met overwegend Zand-
voort'75 voor het doel van'S.V B. en
met nog tien minuten te spelen vvas he!

eindelijk raak. Uit een vnje trap was
het Gerard Nijkamp die bekwaam in-

kopte, I-(l.

S.V.B, kon hier tegenover niet veel

meer stellen, de tijd was te kort om noc
wat terug te doen en bovendien gaven
de Zandvoorters weinig gelegenheid
voor gevaarlijke akties. en verdedigde
koelbloedig de kleine maar zwaar be-

vochten voorsprong.

BADHOEVEDORP - De Zandvoortse
heren hockeyers behaalden een verdien-

de overwinning op Badhovedorp (0-2),

doch is mede door de overwinning van
Haarlem, genoodzaakt degradatie-wed-
strijden Ic spelen. De dames waren
minder overtuigend en moesten mei 3-0

het onderspit delven tegen Ring Pass.

Heren

Zandvoort speelde een prima partij,

die gepaard ging met enorm veel inzet,

waartegen Badjioevedorp niet was op-
gewassen. Goede aanvallen werden op-
gebouwd en uit één hiervan ontstond
halverwege de eerste helft een strafcor-

ner, Jurien Krott doorboorde de defen-
sie en dat betekende O-I. Zandvoort
bleef het beste van het spel behouden
en creëerde goede mogelijkheden, die

helaas gemist werden.
Na de pauze wederom een fel strijdend

Zandvoort. dat Badhoevedorp geen

On

voor

ge remise

nd TZ
ZANDVOORT - Evenals vorige week
behaalde TZB ccn verdienstelijk resul-

taat. Tegen lijstaanvoerder Spaarnevo-
gels bereikten de Zandvoorters een 1-1

gelükspel. Doordat EHS verrassend ze-

gevierde is TZB wederom alleen op de
onderste plaats beland, maar gezien het

vertoonde spel van de laatste weken
moet degradatie voorkomen kunnen
worden.

Ondanks het grote verschil op de rang-

lijst is TZB geen moment de mindere
geweest van Spaarnevogcis. Direct

trokken de Boys ten aanval waardoor

ook enige kansjes ontstonden. Helaas

wilde het met de afwerking met lukken.

Spaarnevogels wa,s volkomen verrast

door het felle spel van TZB en zii

BSffi^^saBsssitnsssiratüs

rograriiina

Zaterdag: Zandvoort '7.'S - Haltweg
14.30 uur. Sportvelden binnencircuil.

Zondae: Spaarneslad - TZB 14 .iü uur.

I. Heemskerk 2 - TZB-damcs 14 30

uur

Donderdag' Pressotoon-Rinko 21.30

uur. Dr. Prinsenh;il Heemskerk
Nihot - De Zon 2l).t!0 uur. Sporthal

Hillegom.

Maandag: Medina Carpets - Willio

21.30 uur. Sporthjl Pellikaan Z.inJ-

voort.

Parade Boys - TZB 2U,0Ü uur. Sporthal

Nieuw Vennep.
Dinsdag: vijf wedstrijden in de Z.ind-

voortse sporthal Pellikaan vanat 19.00

uur.

Om 20.35 uur begint de vvcdstrijd SC
Hong Kong - Utrecht voor hel dislricls-

kampiocnschap.

kwamen dan ook niet tot goede akties.

In de 25e minuut leek TZB de leiding

te nemen. Een afgeslagen aanval werd
uit de tweede lijn keihard ingeschoten,

maar om onbegrijpelijke redenen werd
de treffer door de scheidsrechter afge-

keurd. De Zandvoorters waren de te-

leurstelling snel te boven en vochten
verbeten voor de overwinning. Voor de

rust leverde het offensief echter geen
doelpunt op.

Na de doelwisseling was het Spaarne-

vogels dat in de eerste tien minuten de
overhand had. Menig schot op het doel

van Bram Puls werd afgevuurd. Keeper
Puls verkeerde echter in een prima
vorm en ranselde de ballen uit de
hoeken van het doel. Moreel gesteund
door het goede optreden van de keeper
kreeg TZB meer vat op het spel en was
het snel gedaan met liet overwicht van
Spaarnevogels. Goed combinerend
zocht men het doel van de tegenstander

op en dat leverde dan ook een trcfter

op. De Spaarnevogels-defensie moest
eerst nog net buiten het strafschopge-

bied aap do noodrem trekken, maar de
door Renc Castten genomen vrije trap

verdween, door de handen van de
misurijpende Spaarnevogels-keeper. in

het 'doel. 0-2

Hierna volgde een gcliikopgaande
strijd met over en weer kansjes die niet

benut v.erden Toch zou Spaarnevogels
een kwartier voor het einde gelijkma-

ken. -TZB kreeg om onduidelijke oor-

zaak, m het stratschopgebied. een vrije

trap tegen. De bal werd snoeihard
ingeschoten en zelfs doelman Puls was
kansloos.

In de slotfase trachtte TZB, fel knok-
kend, alsnog de winnende treffer Ie

lorceren. Doch met het afronden der

aanvallen hadden de Zandvoorters
geen greintje geluki. Met het 1-! gelijk-

spel kreeg TZB, gezien de krachtsver-

houding iets te weinig

enkele kans gaf. om gevaarlijk te wor-
den. In de tiende minuut vergrootte

Zandvoort de voorsprong naar 0-2.

Een goede aanval gevolgd door een
fraaie voorzet van Eugene v. Woerkom
en Wim Veenekamp stond klaar om
doeltreffend uit te halen.

Badhoevedorp gaf zich nog niet gewon-
nen en met hard spel trachtten zij de
Zandvoorters uit het ritme te halen.

Zandvoort bleef echter koelbloedig de
bal rondspelen en ondanks de ruwe
handelwijze van de gastheren is de
overwinning niet in gevaar geweest.

Oames
In de eerste helft zag het er geenszins

naar uit, dat Zandvoort een 3-0 neder-
laag zou gaan lijden. In deze periode
ging de strijd gelijk op en met redelijk

hockey ontstonden er voor beide doe-
len spannende momenten. Het bleef

tot aan de rust dubbel blank.

Na de rust werd het spelpeil er niet

beter op. Mede als gevolg van de
diverse onbegrijpelijke beslissingen

van de scheidsrechters, verloor Zand-
voort geheel de grip op het spel. Elke
aanval werd teruggefloten en toen Ring
Pass op gelukkige wijze 1-0 scoorde
was het moreel van Zandvoort gebro-
ken. In een bijzonder matige slotfase

liep Ring Pass gemakkelijk weg tot 3-0.

$tanden

voetbalclubs

Derde Klasse KNVB
Velsen
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K^lürat ik zocht <ip de Grote Krocht
?»?

Vers van 't land zo naar de klant

Groente en fruitAart Veer Grote Krocht 23, 02507-14404

>

Djk matras

. 15 cm, 80x190 cm

139.-
Alle anderematen

voorradig

liet kastenhuis
Grote Krocht Zê,

telefoon 02S07-17751

De (lay-4 matras
volgens de consumenten-
Bond goed beoordeeld.

Verkrijgbaar bij:

Het Kastenhuis
Grote Krocht 2S

telefoon 02507-177S1

Advertenties worden toch

niet gelezen

Du IS ccii advc'i icniK'.

U VONfi RBePS WAT ü
ZOCHT OPK KROCHT.

HeT WOROTNU PAS

BCHTZOiHBH

LET VOLGENDE WEEK
OP DE 6R0TE
KROCHT-PAGINA!

i^^^i^»^^

HETENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

* De bekende witte Mercedesseit

^ Mercedes Old-tiiner 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen niet

2 of4 paarden
Ook in combinatie mo.^elijk

Taxi Centrale
Grole Krocht 18, Zandvoorl. (el. 02507-12600/17588

Adoèromefmade.
Vrijdag koopavond.

Grote Krocht 19, Zandvoort.

Telefoon 02507 - 1787&.

Rijwielhandel BOS
voor o. a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobecane, Kyoso en div.

kinderrijwielen. Tevens

KIS-sleutelservice en

rijwielverhuur
Grote Kocht 27, telefoon 12954

l\Sog enkele paasreizen:

Beiiidoriiisdagenva 595/
iVluilOflCa 8 en 11 dagen v.a 0«9U/

Gran Canaria7 8 15en22dagen

Ook reeds nieuwe aanbiedingen voor eind april.

Wil 2i)n geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot

18 00 uur. Vri|dagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdags qesloton

REISBUREAU
KERKMAN

Grote Krocht 20. Zandvoort

telefoon 02507 12560

NYLOR:
De BRIL DIE BESCHEIDEN BLIJFT

13
^A.^/ <##- ^

1

jL. i2^_

d"

De grote mode: 'n bril zonder

storende randen. Zodat de natuurlijke

vorm van uv^ gezicht bevs'aard blijft.

Kom kiezen uit de vederlichte

Nylor- serie. Wij zetten er graag

veilige Ormo-kunststofglazen in. Kleur

naar keus - en ook ontspiegeld. Nylor

met Orma, do's _ _

pas lichtgewicht MwYifilf
Rum ZICHT FNVEDERUCHT

komforti

Optiek Slinger
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20a, Zandvoort,
telefoon 02507-14395

Leverancier van alle ziekenfondsen
EEIM STAP IN DE GOEDE RICHTING

Vrijdag koopavond

ALBERT HEYN
K>«*

Zandvoort

^>^ Op onze afdeling delicatessen

echte Amsterdamse osseworst

lOOgram van 1.69 voor I «^ïf

Heerlijke kalfsrollade

1.89100 gram

Grote Krocht 9
(geldig van 2 tot 11 april)

Terug in Zandvoort

Vanaf 1 april

overdekte fietsenstalling

geopend van 06.00 t/m 01 .00 uur.

Per dag / 1.25 - Per maand f 10.00

Grote Krocht 18 - Zandvoort.

Dieren-

speciaalzaak

Wezenbeek
Grote Krocht 28.

Zandvoort

Nu weer tijd voor

zonnegordijnen
(kleur echt) 5 jaar.

garantie. In iedere

gewenste maat

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,

telefoon 02507-17751

s morgens 9«br«cht. 'smiddsgs •! schoon

^ki•5^
Eiken

plavuizen

tafels
in verschillende

kleuren v.a.

298,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 2S,

telefoon 02S07-17751

Boek en kantoorboekhandel

Sigarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

Uw adres voor:

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR

ARTIKELEN

ROOKWAREN

STAATSLOTEN

TOTO/LOTTO

Kom eens kijken,

v\ji} hebben leuke paas-spulletjes!

A^^ ik zocht op de Grote Krocht!

flAtttobediqf

IfersteegeBX

PEUGEOT
Pnkveldslraat 21 Zandvoort.

Tel. 02507 - 12345 TALBOT

KANTOORUREN

ZAïyDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur

DINSDAG - 9.00-16.00 uur

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur

DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 0250717166

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen vvorden opgegeven aon het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

\ ADVERTEREN IN EEÏM NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

: In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

5 minuten

IPOSTERFOTOI
Klaar terwijl u wacht!

|PüsterfotO'30x40cm o#| nni

rf™™'^ io',oo|

Galerij Kerkstraat, winkel 8

Foto Quelle
Compleet foto/fiirn

jbsortimont, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8.

Zandvoort

Doet btiidonle Fr;ins

gcell

conversatie-

en bijlessen
Inlichtingen

02507-13283
of 020-925562

Fa. Gansner & Co.
EAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
roonz.ml

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 M 36 12 / 1 25 18

Voor al UW bruiloften en partijen

Paviljoen ,,De Vijverhut
Vondellaan 46 -Zandvoort -Tel. 1 25 38

55

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats: Swaluestraat41 A.

Dr. Gerkestraat SOrd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 • 1 52 25

TE KOOP

Landrover 109
Diesel, stationwagen, '78,

10-pers Overall imp

safaridak, trekhaak

sneeuwkettingen en div.

ace. In prima staat

Telefoon 020-936408

TE KOOP

caravan
TABBART5000
Incl. 5-persoons

voortent

Telefoon 02502-8628

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 13 65

ELLEN CATS
eciliploiiR-cul lii)iuli.'iilriinML'i

l.if/di'vollc vi'r:()i viiii;

\iiit tiw hdtid.

Ir. rritilliolTpIfin 1(1.

Ziliuhixirl.U'l. 12773.

PEDIGURb/

MANICURE-SALON

Mevr.
G. Hamminga

bi|

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat?

tel.02507-1 23 27

Behandeling volgens

afspraak.
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Kranige prestatie van leer-
lAdverU'iUicl

lingen W. Gertenbachschool
Het is wel een zeer opmerkelijk gebeu-

ren geworden dat leerlingen van de
Wim Gertenbachschool voor Mavo (in

hoofdzaak eerste en tweede klasscrs)

geleverd hebben met de opvoeringen

van de nieuwe revue, woensdag, don-

derdag en vrijdag jl. in gebouw ,,De

Krocht" onder het motto ,,Het Wiide
Westen".

Drie avonden, die op de woensdag na

(wegens voetbalwedstrijd) tot de laat-

ste plaats waren uitverkocht en waar-

van zowel jong als oud uitzonderlijk

hebben genoten. Nu was het ook wel

een kolfje naar de hand van deze

jongelui, want de verbeelding vierde

hoogtij. Wilde, woeste taferelen, cow-

boys, indianen, en goudzoekers aan de

"Drommel Exclusief"

ZANDVOORT - Komende vrijdag

wordt hij Henny en Piet Drommel,
Kerkstraat 35 , een dubbel feest gevierd.

Op dic dag namelijk bestaat de zaak
Drommel vijfentwintig jaar en ten twee-

de wordt op 3 april de exclusieve datnes-

modezaak geopend. Om deze heuglijke

gebeurtenissen te vieren wordt lussen

17.00 en 19.00 uur een receptie gehou-
den.

lopende band. Wat wilde men nog
meer? Maar spontaan enthousiasme en
een gedegen aanpak van de diverse

scènes gingen toch wel ver uit boven
hetgeen men van deze jeugd verwach-
ten mocht. Zij leverden hiermee zon-
der meer een kranige prestatie!

Het spel was opgezet en uitgedacht
door een aantal leerkrachten, naar ik

meen waren het er vijf. Zij hebben
ermee gegokt op de verbeeldings-

kracht, daarbij verwachtend dat in de
diverse scènes het enthousiasme van-
zelf zou komen en dat kwam én hoe! Er
is stellig niemand geweest, die er niet

bijzonder van genoten heeft. Daarbij
had men voor dit spel fraaie en sterk

aansprekende decors gebouwd. Een
saloon, waar zich gevechten afspeel-

den, een kaarttruc. die tot ruzie leidde,

een overval op een sheriff, een uit-

spraak van een jury en ter afsluiting

voor de pauze het leuke liedje ,,Lief-

de".

Na de pauze de voortreffelijke kleuren-

film over de spectaculaire landverhui-

zing van een golddigger van Schotland
naar Amerika die later met z'n ezel de
meest zotte avonturen beleefde. We
zagen de Elixerman, (voortreffelijk ge-

speeld) en indianen in talloze levensui-

tingen, huiselijk, maar ook kolonisten

en oorlogsdanscn. Er kwam geen einde
aan dit voortreffelijk kijkspel, dat zijn

hoogtepunt vond in de eindscèno,
waarin alle krachten gebundeld waren
en die een grandioos einde kreeg. Eerst

met dansen uit het Wilde Westen en
daarna als daverend sluitstuk met een.
verrassend goede, weergave van de
can-can. die regelrecht uit de Folies

Bergère leek te zijn overgewaaid. Het
publiek geraakte erdoor in extase en
bracht staande hulde aan allen, die

deze kostelijke revue tot leven hadden
gebracht.

Het .schoolhootd. de heer W.K. Nij-

boer, sprak in enthousiaste woorden na
het vallen van het doek al degenen toe,

dic zo spontaan hadden meegewerkt en
huldigde op uitbundige wijze met bloe-

men, waarbij woorden van veel dank
tot de leerkrachten niet achterwege
bleven. Met voldoening kunnen de
uitvoerenden op dit zo voortretfelijk

geslaagde gebeuren terugzien.

O.i. werd hier de kiem gelegd voor
jaarlijks terugkerende uitvoeringen, die

we van harte aanbevelen en waarnaar
we reeds nu met verlangen uitzien.

K.Sr

DIRKSQN
gaat binnenkort uitbreiden m

ZANDVOORT
Dit betekent straks veel

nieuwe klanten. Daarom
zoeken wij;

HODFD-CASSIERE
tot ongeveer 35 jaar

Een volledige werkweek voor
oen zelfstandige vrouw die

gewend is leiding te geven.

Een interessante en verant-

woordelijke baan in onze
onderneming,

CHEF-AVONDWERK
Tijdens de avonduren wordt
onze vestiging "verkoopklaar"
gemaakt. Binnenkort komt
deze functie vrij. Informeer
gerust bi| onze bedrijfsleider,

SSPIUSSERS
Voor enkele dagen, ocfitenden
of middagen per week om
leiding te hebben in de afdeling

statiegeld.

Heefi u belangstelling bel dan,

mej. Bonsen, tel.: 02503
1 1931 voor een afspraak of

onze bedrijfsleider

dhr. v.d. Pouw tel.: 02507 -

14641.

Vrijwilligers gezocht

voor het

"Huis in de Duinen"

ZANDVOORT - Bejaardenhuis „liet

huis in de Duinen" in ZandvoorI zoekt

enige vrijwilligers die bereid /ijn om de
twee weken enkele uren van hun vrije

tijd beschikbaar te stellen \our de bewo-
ners van het Huis in de Duinen. Doordat
het personeel hel met name in de
avonduren erg druk heeft met het ver-

zorgen van de bewoners op de kamers,
is het niet mogelijk om iedere avond in

de recreatiezaal koffie te schenken, een

praatje te maken of een spelletje te

doen. Sinds december wordt dit gedaan
door een groep vrijwilligers uit Zand-
voort, hetgeen dwjr de bewoners zeer op
prijs gesteld wordt.

Door omstandigheden is nu echter een

aantal vrijwilligers niet in staat om dit

werk v<M)rl te zetten. Daarom zoekt men
nu ter versterking van de groep een

aantal nieuwe vrijwilligers, ledere vrij-

williger is ongeveer éénmaal in de veer-

tien dagen van 19.00 tot 21,30 uur als

gastheer of gastvrouw in de recreatie-

zaal, voor een groep van ongeveer 25
personen, samen met een andere vrij-

williger.

Iedereen die nog wal vrije tijd heeft en

die ter beschikking wil stellen voor de

bewoners van het Huis in de Duinen,

kan zich opgeven bij mevrouw Y. Vel-

linga, tel. 02507-13141.

Informatiestand Centrum

vrijwillige hulpverlening
ZANDVOORT - In de openbare bi-

bliotheek aan de Prinsesseweg staat

een permanente informatie-stand van

het Centrum voor vrijwillige hulpverle-

ning Zandvoort. Een van de taken die

het centrum zich stelt, is het doorgeven
van informatie over alles wat er in

Zandvoort zelf en op Zandvoort ge-

richt, gedaan wordt aan verzorging en
dienstverlening op het welzijnsvlak.

Om deze informatie zo uitgebreid mo-
gelijk door te kunnen geven aan de
bevolking van Zandvoort heeft het

centrum nu een folder-standaard aan-

geschaft, waarop dokumentatie op al-

lerlei gebied overzichtelijk op een rij

staat. Folders en boekjes om mee naar

huis te nemen over gezinsverzorging,

maatschappelijk werk, bejaardenhulp,

gemeentepolitie Zandvoort, over het

centrum zelf, over drugverslaving,

woonvergunningen, stichting ,,Blijf

van mijn lijf", verbetering van partiku-

liere woningen, geslachtsziekte, vrage-

n/problemen zwangerschap, telefoon-

keten en in verband met het internatio-

nale jaar van gehandicapten 1981 spe-

ciale aandacht voor voorzieningen die

er voor gehandicapten zijn. De infor-

matie zal van tijd tot tijd worden
gewisseld, zodat er ook andere onder-

werpen aan de orde komen. Verder op
de tafel om mee te nemen: de welzijns-

gids Zuid- Kennemerland met aanvul-

lingen/wijzigingen bijgewerkt tot fe-

bruari 1981, informatie-boekje voor
slachtoffers van strafbare feiten, de
folder ,,Ja, de kruisvereniging is er

voor iedereen", het boekje ,,huuraan-
passingen" en folders van de Algemene
Nederlandse bond voor ouderen.

Toer-Ned paspoort voor

2 Zandvoortse gezinnen

ZANDVOORT - In het kader van het

25-jarig bestaan van twee Nederlandse
recreatie-centra (Drouwenerzand en
Bosbad Hoeve) organiseerde Toer
Ned. vorig jaar een aktie om de Neder-
landse recreatie-centra te promoten.
Door Meta de vries, presentatrice van
het radioprogramma ,,Juist op Zon-
dag" zijn 100 gezinnen getrokken die

een gratis Toer-Ned-Uit-Paspoort krij-

gen.

Onder de gelukkigen zijn ook twee
Zandvoortse gezinnen: de fam. L.

Schuiten uit de Patrijzenstraat 13 en de
fam. Akkerman uit de Swaluestraat 5
werden door het lot aangewezen.
Met het Toer-Ned-Uit-Paspoort kun-
nen beide families gratis naar de 24
Toer-Ned- evenementen, zoals pret-

parken, speeltuinen, musea, dolfijnen-

shows, dierenparken, rondvaarten etc.

(Advertentie)

NIEUWSTEONDERZOEK:

VERGEiyKING PRUSPEIL

LEVENSMIDDELEN
prijspeil medio februari 1)
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BIMNEN-en
BUITENSCHSLDERWERK
BEHANG- en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

woningstoffering

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford
etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
vitrages en overgordijnen

wandbespanningen.

Uw Paasvakantie
irs eigein land
Al plannen gemaakt voor de Paasvakantie'

Verwen uzelf tn onze moderne, komf. bun-

galows gelegen in Erm, Drente (nabij Emmen).

Op het park rest. /bar, verwarmd overdekt

zwembad, tennisbanen, midgetgolf, wind

surfen etc.

PAASWEEKEf^D f 285,- aii-m.

Inlichtingen en reserveringen

Vrije-tijdspark Ermerzand.
Dalerstraat, 7843 PE ERM, tel. 05915-4018.

HAREM- EN BROEKPAKKEN
HALTER- EN STRAPLESS JURKJES enz.

vanaf maat 32, tot oneindig.

OPEWBARE VERKOPfl\JG
(ex art. 1223 B.W.)

Notaris E. J. M. Weve te Zandvoort zal op

donderdag 16 april 1981 des middags na 14.00

uur in de ,, Oprechte Veiling" te Haarlem aan

de Bilderdijkstraat la, publiek verkopen:

1. HET WOONHUIS MET ERF EW TUIN.
staande en gelegen te Zandvoort aan de

Mr. Troelslrastraat 50, groot 1,98 are.

Lasten circa / 225, - per jaar

Collegiaal met notaris Mr. J. J. E. Stuyt te

Amsterdam, Keizersgracht 278 (020 - 23 62 33).

2. HET WOONHUIS IVIET ZOiVIERHUIS

cN ERF, staande en gelegen te Zand-
voort aan de Van Ostade&traat 13, groot

1,15are. Lasten circa f 100,- per jaar.

3. HET WOONHUIS MET ZOMERHUIS
EN ERF, slaande en gelegen lu Zand-
voort adn de Van Speykstrdai 22, groot

1,22 are. Lasten circa f 210,- per jaar

Het sub 3 vermelde perceel collegiaal met de

notarissen Mr N J Bunk en J. G. Brummel-

huis te Amsterdam, do Cuscrstraat 5, )tel. 020

46 16 16).

De zakelijke lasten ovei 1981, alsmede de

eventuele achterstallige lasten komen geheel

voor rekening van de koper.

Bezichtiging - voor zover mogelijk - op dinsdag-

en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

Betaling der koopsommen voor of op 29 mei

1981.

Nadere inlichtingen ten kantore van de
notaris, Kostverlorenstraat 121 te Zand-
voort (tel. 02507 - 1 68 41) en ten kantore

van de hiervoor genoemde notarissen.

DTEGELS
+ PLAVUIZEN

bij tegelhandel

In onze showroom hebben wij

voor u 'n enorme sortering

tegels zoals:

WANDTEGELS
VLOERTEGELS

^ PLAVUIZEN
^ MOZAÏEK
ate TRAVETIN en
^ MARMERTEGELS

Ook kunt u er alle soorten

lijmen en voegcement vinden.

Desgewenst kunnen wij ook uw
tegels vakkundig leggen en
zetten

U vindt 'n zeer uitgebreide en voordelige

sortering (50 soorten) GRIND- EN
SIERTEGELS lekeusv a 4.15

ZAND, GROND en bielzenen

Wij zijn tevens gespecialiseerd in het

aanleggen vanTEGELPADEN,
TERRASSEN, ROTS-
TUINEN en SIER-
BESTRATINGEN

Loopt u even binnen in de showroom van

Ko Bliek, Essenlaan 83, Zwanenburg.

Wij zijn geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 14.00-18.00 uur, zaterdags van 9.00-15.00 uur. Telefoon 02907-2935, na 18.00 uur 2887.

Speciale aanbieding

partij Histor verf

halve prijs

50% korting

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 1 56 02.

DE yVX.^'^l^. HOOP

BOTER-
MARKT 26

TEL.
023-326942

TE KOOP:

AQUARIUM
1.10x50x50. Geheel

compleet: meubel, Eheim
pomp, verwarming, plan

ten en vissen.

f400,-.

Dr. Gerkestraat?
tel. 12227.

Te koop gevraagd:

loop- en

sloopauto's
tevens onderdelen te

koop.

Tel. 02507-74836.

G.Koi
Schuitengat 7,

telefoon

13212

auto-farand-leven

alle verzekeringen.

Niet het enige, wel het beste adres

Atelier De Buts
Gebrandschilderd glas

Grote kollektie medaillons

Glas in lood - Restauratie

Specialiteit:

medaillons naar foto of dia

Taferelen Oud-Zandvoort.

Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag open

VÖORJAARSKRÜiDËNl
|ter reiniging van het totale lichaam, orr

I
MENGSEL BEVAT O.A. FENEGRIEKZAAD. EEN DER
loUDSTE ARTSENUMIDOELEN TEGEN VERSLUMING^
IDER LONGEN EN ADEMHALINGSORGANEN, EN NIE^

I
TE VERGETEN HET BLOEDZUIVERENDE

I
BRANDNETELBLAD.

VERPAKT IN HANDIGE

CRUYDENKOKER
(INHOUD ± 200 GR.) ..

4.95

Gun uw bedrijf de aandacht

van een (nog lang niet)

uitgelezen publiek

ADVERTEER!

Elly Philipsen
opent haar deuren.'

Nu naast Philipsen

mannenmode ook Philipsen

ladyshop
Wij nullen het op prijs stellen als u eens langs komt om de zaak en do

collectie eens te bekijken, waar wij u een drankje aanbieden en een

leuke surprise. Tot kijk op zaterdag 4 april a.s.

HaUcsiraat 40-42, Zandvoort.
«elefoon 02507-16218

Gebruiksaanwijzing:
7 flinke eetlepel op vz liter\

water trekken als thee

2è3 kopjes per dag drinken

Voor al uw WAS naar

RIE en JOHN
Ook voor dekens kunt u

b/J ons terecht.
EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN WIJ

Louis Davidstraat 13 - 2042 LS Zandvoort

Ter overname
aangeboden:

café-bar
te Zandvoort.

Pr. nader overeen te

komen.
Br. onder nr. Z 522.

Voor aanleg en
onderhoud van
tuinen naar de

vakman!
A. BERIMHARD
Vi|fhuizcrwpq 577

Hoofddorp
telefoon 025081402

na 16 00 uur

Elke werkdag van

half negen tot halteen

en vaf\ halftwee lot

hallzes geopend

Nu bovendie:i ook

vrijdagavond van

19 00 21 00 uur

en zaterdags van

1000 1200uur

U bent welkom

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats.

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e. o.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,

Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288560'

AMSTELACADEMIE
SCHOOL VOOR MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Fred Roeskestraat 90 (w/h Prinses Irenestraat), 1076 ED AMSTERDAM.
(Op 5 minuten loopafstand is de Schiphollijn, station Amsterdam-Zuid).

Schoolverlaters LBO
en MAVO opgelet!

Opleidingen:

• Middelbaar beroepsopleiding Civiele Dienst (MBO-CD)
(voor leidinggevende funkties in civiele diensten)

• Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2- en 3jarlg (MBOKV/JV)

• l^nterim Algemene Schakelopleiding ( 1 - en 2-jarig)

voor leerlingen, die zich willen oriënteren en die hun definitipve
beroepskeuze nog één of twee jaar willen uitstellen;

vooropleiding gezondheidszorg, welzijnszorg en maatschappelijke
dienstverlening.

• Vormingsklas (uitsluitend met MAVO-4 en HAVO/VWO)

Inlichtingen en aanmeldingen:

• iedere maandag van 14.30 16.30 uur en
• iedere dinsdag van 19.00 • 20.00 uur.

Informatie-avonden:
donderdag 9 april en dinsdag 19 mei «.s. van 19.00-20,30 uur.

Prospectus wordt u op aanvraag toegezonden. Tel. 020 • 71591 1, toestel 5.
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Keukenhof luidt de lente in

BOLLENSTREEK - „Als

deze voorjaarsuiting de mens
niet meer kan boeien, dan

gaat heel de mens dicht. Hoe
meer Viditel, viewdata, pro-

cessors en computers, hoe
meer behoefte de mens zal

hebben weer een echte bloem
te zien en te ruiken". Met
deze woorden besloot' de

heer F. Benningen, lid van de

Raad van Beheer, donder-

dagmorgen zijn gebruikelijke

toelichting bij de opening van

de (32e) Keukenhof in Lisse.

En het is meer dan waarschijnlijk dat

hij gehjk heeft: in de twee voorjaars-

maanden van vorig jaar, die maar
weinig echle mooie dagen telden, be-

zochten 940.000 mensen uit binnen- en

buitenland de Keukenhof. Onder wie

600 Canadese oud-strijders, die voor

een bezoek aan ons land waren uitge-

nodigd op 5 mei.

Nog altijd is de Keukenhof, op enkele

dierentuinen na, de grootste toeristi-

sche trekpleister in Nederland en wijde

omgeving. Nog altijd is Nederland be-

Presentatie van de Bloemenmeisjes
in de warme kas, waar elke gedach-
te aan de winter al verdreven is.

Staatssecretaris Hazekamp poseer-
de gewillig temidden van de lente-

bloemen.

halve om zijn cultuur en zijn water,

beroemd om zijn bloemen.

Betekenis

Staatssecretaris Th.M. Hazekamp, die

de Keukenhof officieel opende, ging

diep in op de betekeni.s van het toeri.s-

me voor de Nederlandse economie.
Hoe belangrijk de toeristische bedrij-

vigheid IS blijkt uit de cijfers: ongeveer
15 miljard gulden aan bestedingen

vloeit naar hel toeristische bedrijfsle-

ven en dat is ongeveer 8 procent van de
totale binnenlandse comsumptie. Di-

rect hiermee gemoeid is circa 5 procent

van de totale werkgelegenheid in ons
land (ongeveer 200.000 manjaren). En
daarbij komt dat zijdelings nog veel

meer mensen er van profiteren. Omdat
het toerisme nog steeds een goede en
groeiende sector is voert de overheid

een stimulerend beleid. ,,Dat is beter

dan steun aan een zwakke sector",

aldus de staatssecretaris.

De toeristische sector ontwikkelt zich

mede gunstig dooreen beperkt inflatie-

cijfer: het aspect ,,Nederland-duurte-

land" wordt in het buitenland niet meer
genoemd.
Volgens de staatssecretaris blijven de
bestedingen in de recreatiesector nor-

maal-ondanks stagnerend en teruglo-

pend inkomen. De mensen zullen hun
vakantiegelden wel effectiever trachten

te besteden: dichterbij, meer en korte-

re vakanties in eigen land of het nabije

buitenland. Dergelijke ontwikkelingen
lijken ook in ons omringende landen te

verwachten. Toeristisch gezien worden
onze buurlanden daarmee steeds be-

langrijker voor ons en de toekomst van
het toerisme in en naar Nederland
behoeft daardoor niet somber te wor-
den ingezien: er kan een positieve

bijdrage van worden verwacht voor de
werkgelegenheid en de betalingsba-
iins.

Tot 1985 trekt de overheid jaarlijks

circa 50 miljoen uil om het toerisme ie

stimuleren plus nog eens zo"n 25 mil-

joen voor kredieten aan toeristische

bedrijven. Omdat de toeristen niet

altijd hetzelfde willen zien achtte de
staatssecretaris vernieuwingen nodig.

Vooral met betrekking tot de Keuken-
hof vroeg hi.j zich af of er nog niet iets

meer te doen zou zyn met het thema
bloemen omdat het toerisme tussen het

voorseizoen (de bollentijd) en het hoog>
seizoen (de grote vakantie) een inzin-

king laat zien. Rond dit thema bloemen
en planten zouden folklore en culturele

manifestaties gegroepeerd kunnen wor-
den. Hoewel de overheid zeker op finan-

cieel gebied niet alles kan doen zegde de
staatssecretaris toe dat het rijk toch

graag waar mogelijk mee wil helpen
goede en rendabele intiatieven van de
grond te krijgen.

Bloemenmeisjes

Zoals de laatste jaren gebruikelijk wor-
den tegelijk met de opening van de

Keukenhof ook de Haarlemse Bloe-

menmeisjes gepresenteerd. In de war-

me kas, waar op het ogenblik niet

alleen de bolgewassen maar ook aza-

lea's, iododendrons en orchideeën van

Aalsmeerse kwekers zich in volle

schoonheid ontplooien, maakten nu

LEIDERDORP - Al vele jaren

komt in deze regio een 50-tal

Westberlijnse kinderen om hier

hun zomervakantie door ie

brengen. Sommige jongens en

meisjes verblijven jaar na jaar

bij dezelfde gezinnen, doch ie-

der jaar moeten er ook weer
nieuwe gezinnen gevonden wor-

den.

Op 13 augustus van dit jaar is het

alweer twintig jaar geleden dat begon-

nen werd met de bouw van de muur in

Berlijn. Binnen korte tijd was het

westelijke deel van de stad hermetisch

afgesloten van West-Europa. Een triest

historisch feit. ook omdat er nog steeds

geen enkel uitzicht bestaat op het

verdwijnen van deze kennelijk on-

neembare scheidslijn tussen twee we-

relden.

De samenleving in West-Berlijn is op

Gezinnen gezocht voor

West-Berlijnse kinderen
sommige punten zodanig ontwricht dat

in tienduizenden gezinnen dagelijks

problemen voorkomen. En het l<ind is

dan meestal het kind van de rekening.

Al is deze stad een aantrekkelijke

wereldstad voor Westeuropese toeris-

ten, het staat als een paal boven water

dat de Berlijners zelden met hun kinde-

ren naar buiten trekken. Ouderen ge-

dragen zich vrij passief. Sterk in de
hand gewerkt door de gevolgen van de
kunstmatige deling \an hun stad en de

aanwezigheid van een staat, de DDR,
die men als een dreiging ervaart.

Pax Christi Kinderhulp slaagt er tel-

kens weer in twee volle treinen met
Westberlijnse kinderen naar Nederland

te laten rijden. Dank zij de medewer-
king en gastvrijheid van honderden
Nederlanders, die zich aangesproken

voelen door het doel van de aktie:

Westberlijnse kinderen een andere om-
geving, zonder ontspanning, zonder

druk te laten ervaren.

Voor een aantal van deze kinderen

zoekt Pax Christi in deze omgeving
kandidaat-gastgezinnen. Jongens en

meisjes in de leeftijd van zes tot twaalf

jaar rekenen op een vakantie in Neder-

land in de periode van 7 juli tot 14

augustus.

Voor verdere informatie kunt u zich

wenden tot: J.Beyer, Steenbakkerslaan

34, Leiderdorp, tel. 071-890129.

maar liefst vijftien bloemenmeisjes uit

Haarlem en omgeving hun opwachting.
Dit seizoen gekleed in modieus geel

met donkerblauw chintz jasje en
blauw-met-witte schoenen. De staats-

secretaris kreeg er niet genoeg van met
deze stralende lentebloemen te pose-

ren. Om het geheel enige actie te

verschaffen was hij zelfs bereid een riek

ter hand te nemen.

Veranderingen

Veel veranderingen zijn er niet aange-
bracht in de Keukenhof. Maar hier en
daar zijn weer nieuwe vijverpartijen

gemaakt, met beplanting van rododen-
drons en azalea's. Er zijn ruim 400

nieuwe zitplaatsen aangebracht. Voor
de liefhebbers een heel speciale attrac-

tie is de Wilde Tulpen Tuin, die een

prachtig overzicht geeft van de her-

komst en het ontstaan van de honder-

den tulpensoorten die in het park te

vinden zijn. De inzending van de Hor-

tus Bulborum laat verdwenen oude
soorten zien, met kweeksoorten uit de

17e en 18e eeuw, met als oudste de

..Zomerschoon" uit 1620!

Het parkeerterrein is vervolmaakt - op
zo'n manier dat de auto's niet wegzak-

ken in de regcnpla.s.sen maar het par-

keerterrein buiten het seizoen toch

weer als een natuurlijk landschap aan-

doet. En het restaurant is zelfbediening

geworden. De vorig jaar voor het eersl

uitgezette ,,Bollenbozen-route", be-

doeld om kinderen van 6-15 jaar op een
speelse en toch leerzame manier wat
dichter bij de natuur te brengen, wordt
ook dit jaar weer gedaan. Een informa-
tie-boekje met route-beschrijving en
vragenlijst is verkrijgbaar bij de infor-

matiestand in het Koningin Juliana

Paviljoen.

De Keukenhof (bereikbaar over de
Herenweg naar Lisse en dan rechtsafs-

laan bij café De Nachtegaal of binnen-
door via Vogelenzang en dan linksaf

via station Lisse) is tot en met 24 mei
geopend, dagelijs van S.00 tot 19. .30

uur. Wie de grootste drukte wil ontlo-

pen kan het best terecht in de vroege
ochtenduren of vroege avond. Dan is

het ook ideaal voor ouderen en gehan-
dicapten. Het hele park - ook de

kassen, het paviljoen, de restaurants -

is toegankelijk voor invalidcnwagens.

Deze zijn op telefonische of schriftelij-

ke aanvraag gratis beschikbaar. In het

theehuis zijn aangepaste toiletten aan-

wezia.

De cntrcepnjzen bedragen voor vol-

wassenen ƒ 6.50 per persoon, voor

kinderen van 4 t/ml2 jaar, voor 65-

plussers en houders van CJP ƒ 3,23 per
persoon. De woensdag is gezinsdag:

betalende ouders mogen hun kinderen

tot en met 12 jaar gratis meenemen.
Groepen boven de twintig personen
genieten korting. Tarieven op aanvraag
bij de Keukenhof, telefoon 02521-

13841.

(Advertentie)

De volautomatische
vervanger

van de AFC-schakelaar.

wij demonstreren u dit graag.

Peeters
ZandvoortB.V.

Hallstraat 56 -Zandvoort

Tel. 02507-1 3618

(Advertentie)

Skipiste De Meerberg
nodigt huisvrouwen
uit
Vrijdag 3 april a.s. wordt een informatie-ochtend
georganiseerd op Skipiste De Meerberg in Hoofd-
dorp, speciaal voor vrouwen uit de Haarlemmer-
meer en omgeving. Iedereen is welkom!
Om 10.00 uur begint het programma met een

gratis kopje koffie in het restaurant De Meerberg.

Dan een voordracht over skiën in Nederland en

alles wat daarbij hoort, door de hoofdskileraar

Rob Beukers. Verder is er een rondleiding door
de gebouwen en een kijkje bij de skibaan.

Om 11.15 uur is er gelegenheid voor wie langer

kan blijven om even wat na te praten in de ge-

zellige „piste-bar" of om een gratis proefles te

nemen.
Alleen een stevige broek, trui en handschoenen
meenemen voor de proefles. Ski's, stokken, en
schoenen worden gratis ter beschikking gesteld.

Veel huisvrouwen vinden het in de periode sep-

tember tot februari te druk op de skipiste. Omdat
de skipiste het hele jaar open is, dus ook in de
zomer, is het ideaal om skiles te nemen in de rus-

tigere periode van april tot september, omdat de
leraar dan meer tijd heeft en meer aandacht kan
geven.
Om het zomerskièn te stimuleren is een speciaal

arrangement gemaakt: voor f 149.- (plus f 25.-

inschrijfgeld voor nieuwe leden) krijgt men een
leskaart voor 15 lessen en een gratis skipas voor
elke dag vrij skiën tot 1 september 1981.
Skipiste De Meerberg, Arnolduspark 10. Hoofd-
dorp tel. 02503 - 10138 (volg borden „Sport-

complex").

Programma Vereniging

Vrouwen van Nu

Dinsdag 7 april; kontaktmorgen in

Zomerlust, Zandvoort. Aanvang 10.00

uur. De laatste nieuwtjes en gelegen-

heid tot opgave voor diverse exkursies

en evenementen.
Woensdag 8 april: voor de tweede
groep begint om 11.00 uur de rondlei-

ding in de afdeling Koksschool van de

Technische School, Verspronckweg
150, Haarlem. Tussen 12.00 en 14.00

uur wordt de warme lunch ad ƒ 7,—
geserveerd.

Maandag 13 april: de bridgeclub ein-

digt het seizoen met een bridge-drive in

Zomerlust. Aanvang 13.00 uur.

Ook voor de klaverjasclub is het sei-

zoen afgelopen. Het eindtoernooi
wordt om 20.00 uur in Zomerlust ge-'

houden.
Dinsdag 14 april: exkursie naar Haa-
strecht, waar de prachtige stijlkamer in

het museum Bisdom van Vliet berwon-
derd kan worden. Daarna door naar
Bcrgeyk, waar men te gast is bij de
Campinafabriek, waar behalve van de

rondleiding en dia-vertoning ook van
koffie met iets lekkers kan worden
genoten. Kosten ƒ 20,— p.p. Vertrek

om 7.30 uur vanaf het Gemeenschaps-
huis, waar men ca. 18.00 uur weer
terug zal zijn.

Woensdag 22 april; wandeling o.l.v.

mw. v.d. Kruys naar het Karrewiel.

Vertrek om 10.00 uur vanaf de Roton-
de.

Donderdag 23 april: bezoek aan Da-
miate Pers (Haarlems Dagblad), Oude-
weg 12-14, Haarlem. Om 13.30 uur

rijdt bus 10 vanaf station Haarlem naar

deze krant. Na een korte inleiding kan

men zien hoe een krant tol stand komt.

Benny Neyman

Benny Neyman bij

viering van

kapsalon JM
ZANDVOORT - In hotel Bouwes zal

op 6 april het eerste lustrum gevierd

worden van kapsalon ,,J.M.". Ter ere

van dit feit zal de bekende zanger

Benny Neyman enkele liedjes ten ge-

hore brengen in de pauzes van de

modeshow in foundation, lingerie en

badmode die dan ook zal worden ge-

houden. De eigenaars van J.M,. Jo en

Monique, zijn zojuist terug uit Amen-
ka waar zij de wereldberoemde school

en salons van kapper Vidal Sasson

bezochten, voor de nieuwe lijn "81.

Alle belangstellenden zijn hartelijk

welkom op 6 april.

Indrukwekkend Paasco

Toonkunst Oratoriumkoor
ZANDVOORT - Traditiege-

trouw heeft het Toonkunst Ora-
toriumkoor Zandvoort, (TOZ)
het jaarlijkse Paasconcert gege-

ven. Dat gebeurde dinsdag 31

maart jl. in de hervormde kerk

aan het Kerkplein, die vrijwel

geheel was uitverkocht. Het
werd een indrukwekkend gebeu-

ren onder de bezielende leiding

van Lourens Stuifbergen op een

hoog muzikaal niveau.

Uitgevoerd werd vóór de pauze het

Stabat Mater van E. Astorga die leefde

van 1680-1750 en na de pauze ..Der

Tod Jesu" van C.H. Graun, (1703-

1759). Beiden derhalve tijdgenoten van

de grote Joh. Seb. Bach. geboren in

1685 en gestorven in 1750. de tijd dus

waarin Kerk- en Passiemuziek tot grote

bloei kwamen.
In die tijd ontstonden ook \cle compo-
sities op de tekst van het Stabat Mater.

een soort smeekbede aan Miina Vele

grote componisten voelden /ich daar-

door aangetrokken, o.a. Dt-Npres. da

Palestrina, Pergolesi, Ha\dn. Rossini.

Verdi en Dvorak. He is een uitgespro-

ken Rooms IjCatholieke tekst, dit

smeekschrift aai? de moeder \,ui Jezus.

Vandaar ook dJt vrifwei alleen Rooms
Katholieke koren deze uit\oenngen

brengen. Protestant-Christelijke en

neutrale koren hebben het om piicipie-

le redenen vrijwel nimmer op luin

programma staan, waarmee aan som-

mige composities, prachtig van op/ct,

veel onrecht wordt aangedaan.

Daarom was het goed. dat Lourens

Stuifbergen ons met dit onbekende
werk deed kennismaken. Het getuigde

van een gedurfde keuze en een opzij

zetten van alle vooroordelen. Helaas

kwam de fraaie compositie deze avond

niel geheel gaaf uit de verf. Er wjs een

zekere matheid, er waren, vooral bij

het orkest, enkele fikse ontsporingen,

doch desondanks had ik persoonlijk

veel bewondering voor het feit, dat

Lourens Stuifbergen een zó moeilijk

werk op het programma had geplaatst.

Geheel anders werd het na de pauze,

toen de Passions-muziek van C.H.

Graun tot verklanking kwam, een stra-

lende vertolking met indrukwekkende
hoogtepunten. Recitatieven, koren,

koralen, duetten en aria's wisselen

elkaar af en stellen u steeds opnieuw
voor verrassingen. Het koor, thans

ongeveer 60 personen, bleef ook de

moeilijkste koren feilloos de baas en
dat waren er verscheidene. Ik noem u

koor No. 10: ,,Christus bat uns ein

Vorbild gelassen", en koor No. 14:

..Freuet euch Alle, ihr Frommen".
Ook de koralen kregen een prachtige

vorm en gestalte.

Van het vijttal solisten wil ik in de

eerste plaats noemen de %'erbazingwek-

kende prestatie van de sopraan, die ik

voor het eerst hoorde, de nog jeugdige

Elma van der Dool, die werkelijk

schitterde, vooral in haar aria's.

Zij nam de meest ingewikkelde passa-

ges met het grootste gemak, met een

verbluffende techniek en bleek boven-
dien over een prachtige natuurstem te

beschikken, die zij tot in de details

uitbuitte. Voor mij stond hier een

toekomstig groot zangeres, waarvan we
ongetwijfeld nog veel zullen horen. De
alt, Margreet Pleiler had slechts een rol

in het Stabat Mater, waarin zij op
gloedvolle wij/e en met een warm.
aantrekkelijk stemgeluid voor mij de-

buteerde. De tenor .\\c\ Vermeulen
hoorde ik reeds eerder. Hij is nog ultijd

even stralend van klank en kan zeker

momenteel tot een der beste tenoren
uit de solistenuercid worden gerekend.
De bas Frist van Erven Dorens, hoorde
ik deze avond voor het eerst. Hii

boeide mij bijzonder in rccuatiet en
aria No. 9: ,,Jerusalem voll Mordlusl.

ruft mit uildem Ton sem Blut komm"
liber uns" uit welke \eiklanking een
dramatische spanning werd opgeroe-
pen. En tenslotte de routinier Nico
Waasdorp. die ook nu weer aan /"n

kleine, (maar fijne) oigel eeii prachtige

ondersteuning bood voor de muziek on
de zang.

Bijeenkomst van Werklozencomité

ZANDVOORT- Het Werklozenkomi-
tee houdt op 7 april tussen 14.00 en

16.00 uur haar 2e bijeenkomst in de

Calvijnzaal aan de Emmaweg 22 te

Zandvoort. Er wordt dan uitgebieide

infoimatie gegeven over hel werk \,iii

de uitzendburo's. de vakaturevank. de

uitkeringswetten en de mogehikheden
voor ontspanning, koinakien en vrij-

willigerswerk voor mensen /ondei

werk. Centraal staan hierbii de viagcn

over: is er wel o( geen werk, de keuze

van een ander beroep, studeren met
behoud van uitkering, alternatief werk
en hulp-mogelijkheden. Om deze in-

formatie is nadrukkelijk gevraagd door
de werkloze bezoekers van de eerste

bijeenkomst van het WeiKlozenkunii-
tee in maart jl.

Deskundigen zijn op 7 apiil aanwezig
om deze en andere vragen te beant-

woorden. Hel Werklo/eiikomitee richt

zich op alle menden die tegen hun /in

zonder werk ziin. Ilel hootddoel is

hieibij; ,,werklo/en laien wei ken am\
hun eigen positie van het werkloos
zijn". Omdat de meeste W'AO-mensen
legen hun zin /onder weik zipi. richt

het Werklozenkonniee zich nok op
hen. Vooral nu de legeiing, tloor al-

.schatting van het aiheidsongeschikt-

heidspercentaw, 1011.DUO WAO's wil

laten „afvloeien" naar WW, WWV of

bijstand.

En om te eindigen het orkest, ditmaal

het Randstad Kamerorkest. Aanvanke-
lijk, (tijdens het Stabat Mater) vreesde

ik het ergste. Men kon kennelijk het

werk maar heel moeilijk aan. De zeer

kleine bezetting van uitsluitend strij-

kers, was daar waarschijnlijk ook wel

debet aan, maar in ,,Der Tod Jesu"

toen men versterking kreeg van bla-

zers, (fagot, fluit en hobo) stond men
zijn mannetje en werd er uitstekend en

volgzaam gemusiceerd.

Al met al een genotvolle en hoogst

muzikale avond waarop TOZ zijn reeds

lang gevestigde reputatie van een zang-

koor, dat de moeilijkste werken niet uit

de weg gaat, ten volle handhaafde en
dat alleen al is een felicitatie waard, die

mede te danken is aan de voortreffelij-

ke leiding van Lourens Stuifbergen die

het ook deze avond weer ten volle waar
maakte!

K. Sr

Expositie in casino

ZANDVOORT - In het Zandvoortse
casino IS tot en niet eind mei een
verkoopexpositie van picturale totogra-

fie van Bert van Goetheni.

Er zullen ongeveer dertig vrije land-

schap-opn.imen van onder andere de

Antillen te zien zijn. Door geringe

kleurverschuivingen bij het vergroten

en beïnvloeding van toonwaarden heeft

Goethem subtiele veranderingen aan-

gebracht Dit om de ged.ichten en
gewclcd'' Viin de iiukci op het moment
van de opname te bcn.idrukken. Het
droomiichtige eftect dat hierdoor ont-

staat wekt eerder de indruk van aqua-

rellen dan van totogratie.

De expositie is dageli|ks te hezichtm-

gen van 14 00 tot'2.00 uur.

(Ad\erii-niie)

per '^^
. CityHopperM

a.s.

vertrek SchiphoE
vanaf 12.00 uur.

In 50j • per persoon

f. 455» kind. tot 12 jr.

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 020-495070
of 020-492781



RANDSTAD PUBLICATfES 4/5 DOWDERDAG 2 APRIL 1981 PAGINA:

Apotheek Groenelaan
Wolga 1, Amstelveen, vraagt

apothekersassistente
Ook zij die weldra examen doen, kunnen reflec

teren.

Tel. 020-411151, na 17.30 uur 450811.

Gun uw bedrijf de aandacht

van een (nog lang niet),

uitgelezen publiek

ADVERTEER!

Voor aanleg en
onderhoud van
tuinen naar de

vakman!
A. BERNHARD
Viifhiiizcrweg 577

Hoofddorp
telefoon 0250S 1402

nu 16 00 uur

ANTIEKE BOEREN
MEUBELEN

pn klokken allerqrootble

keu/c in kasten, tafels

CIC etc

Kengen Antiek
IMPORT

Rijksstraatweg 75.

Sassenheim
telefoon 02522 14682

tussen 10.00-20 00 uur.

lïMKm EXTRA VOORDELIGE

KELDERRE

KLASSEW

V ^.wfóê^i

BARONAT1977 „^,

k>-f^;d hu:s Baron ,

MAAR OOK VOLOP KEUZE

UITANOERE WUNLANDEN:
UIT DUITSLAND:

m498

tm.§BS

WIE EN WAT IS DIRCKm?
D IRCKin is de naam van de slijterijen behorend

tot de Samenwerkende Dirk van den Broek bedrijven.

Waar vind u de Dirck IE slijterijen? Deze zijn veelal

gevestigd bij de super/multimarkten van: Dirkson,

Dirk van den Broek, Digros en Bas van der Heijden.

Per omgaande te huur gevraagd:

gemeubileerde kamer

plus kookgel. te Zandvoort of omg.

Reacties 070-624611, tst. 2894.

KOOiJMANS

FORDOTO

^ml
ZANDVOORT

Kmpiroattaat 10

Inaatt Colpitt)

Tel. 02S07 - 1 69 25.

b.g.g.132 42
Ford verkoop en

service.

Ook voor diverse

merken inruilauto 's..

ANTIEKE BOEREN
MEUBELEN

en klokken allerqroolblo

kou/e in kasten intols

etc elf

Kengen Antiek
IMPORT

Rijksstraatweg 75.

Sassenheim
telefoon 02522 14682

tussen 10 00 20 00 uut

Graszoden
Open

haardhout
M. Vermeulen

Zwarteweg 15
(50 m van watertoren!
telefoon 02977-27922

De Anna's
hoeve
Antiek

Grote kollektie eiken

en grenen kasten en
nog vele andere

meubelen.
Geopend vrijdag en

zaterdag.

Aalsmeerderweg 755,

Rijsenhout.

Tef. 02977-25767.

Te koop
Luxe 2-kamerappar-
tement, beg. grond
met tuin op het zui-

den.

Vr.pr. 125.000.- k.k.

Tel. 02503-31102 na
18.00 uur.

ANTIEKE BOEREN-

MEÜBELEN
en klokken, allergrootste

keuze in kasten, tafels

etc etc

Kengen Antiek
IIVIPORT

Rijksstraatweg 75.

Sassenheim
telefoon 02522-14682

tussen 10.00-20.00 uur.

Voor aanleg en
onderhoud van
tuinen naar de

vakman!
A. BERNHARD
Vijfhuizerweg 577.

Hoofddorp,
telefoon 02503-1402

na 16 00 uur

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

DUBROVNIK
Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem

hoeft vooru een

SPECIAAL WINTERMENU
VAN MAANDAG Hm vriidag

- gouldshsoep -

stokbrood

gemixte grillpla,>t

3 soorten vlees (mageri

met verse salade,

saus

Gn aardappelpuree
- palucinkn

warm flcns|0 mot
koude roomvulling

f 14,50
Oil niunu I tTandv-Oorj

rkri|nl)l

Rl .(Tvriingen v.in.il lEj (10 lm

Telefoon 02507-15110
In Haarlem hebben aii|

iedere vrijdag en zaterdag

BALKAN VOLKSMUZIEK

Ihva)

Telefoon 023-322609

Voor aanleg en
onderhoud van
tuinen naar de

vakman!
A. BERNHARD
Vijfhuizerweg 577

Hoofddorp,
telefoon 02508- 1402

na 16 OOuur

POSTZEGELS
Vor7amelingen en partijen ie koop gevraagd door

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325 - Bentveld/post Aerdenhout;
tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).

Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere

/aken, vnnr particulieren en voor export, en zoek door^

lopend te koop tegen beslist goede prijzen, grote en kleine

wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen Neder-

land en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels, series

engros en partijen

Geen object is te cjroot. Er wordt contant betaald

Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis

LAMPEKAPPEN

• Uit eigen atelier

• Stijlvol klassiek en strak modern
• Streep, bloem en effen stof
• Grote collectie lampvoeten
• Ook opnieuw bekleden

Neem uw lampvoet mee en kies uw kap
bij de fampekapper

VOLMER
Amsterdamseweg 454, Amstelveen, telefoon 431198

Geopend dl t rn /,i \/,in,jf W 00 uur i:i] dondrrd,n/,i\,i>iul

SOCIAAL CULTUREEL

WERK IN

NOORD-HOLLAND
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland treffen voorbereidingen om
eenaantal

Adviescommissies voor de planning

Sociaal-cultureel werk
in te stellen. Deze adviescommissies hebben als taak het college van

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland te informeren over de
bestaande situatie in het sociaal-cultureel werk en de wenselijke

ontwikkelingen in de toekomst. De provincie zal in de komende jaren

bezig zijn met de provinciale planningen programmering van het

sociaal-cultureel werk.

Over de ontwerp- voorbereidingsnota provinciale planning en

programmering van het sociaal-cultureel werk loopt op dit moment
nog een inspraakprocedure.

Onder provinciaal sociaal-cultureel werk vallen organisaties en

groepen die zich o.a. bezighouden met begeleiding kadervormingen

bemiddeling (zgn. steunfunktie) en het uitvoerend werk met een

specifiek provinciaal karakter op de volgende terreinen:

• vormings- en ontwikkelingswerk

• kunstzinnige vorming en amateuristische kunstbeoefening

• jeugd- en jongerenwerk

• samenlevingsopbouw
• sportbeleid

• emancipatiewerk.

De provinciale adviesorganen in Noord-Holland doen aan

Gedeputeerde Staten een voordracht voor de leden van de

adviescommissies. Binnenkort zullen zij hiervoorde hun bekende

organisaties benaderen.

Indien u tot nu toe geen direkte relatie onderhoudt met het provinciaal

adviesorgaan op uwwerkterrein, kunt u, als u belangstelling heeft voor

een van de adviescommissies of een mening heeft over de samenstelling

ervan, zelf het initiatief nemen en vóór 25 april kontakt opnemen met een

van onderstaande adviesorganen:

Voor de adviescommissie samenlevingsopbouw:
Provinciaal Opbouworgaan
Kleine Houtweg 32-34

2012 CD Haarlem

tel: 023-319130

Voorde adviescommissie sport:

Sportraad voorde provincie Noord-Holland

Stolbergstraat9

2012 EP Haarlem

tel: 023-319475

Voor de adviescommissies vormings- en

ontwikkelingswerk, emancipatie, kunstzinnige vorming en

amateuristische kunstbeoefening.
Culturele Raad Noord-Holland

Huize,. Beeckestijn"

Rijksweg 136
1981LDVelsen
tel: 02550-16941

Voor de adviescommissie jeugd en jongerenwerk (incl.

club- en buurthuiswerk en peuterwerk)
Raad voor jeugd en jongeren in de provincie Noord-Holland

Stolbergstraat9

2012 EP Haarlem

tel: 023-319475

De ontwerpnota over de planning van het soc/aal-cultureel werk en een

samenvatting van de nota IS verkrijgbaar bij: afdeling 6

(tel. 023-163426) van de provincialegriffie, Dreef 3, 2012 HR
Haarlem.

Voor nadere informatie kunt u bellen of schrijven naar bureau

voorlichting van de provincie, Dreef 3, 20 1 2 HR Haarlem,

tel. 023-159933.

provinciaal bestuur
van noord-holland
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KENNEMERLAND - Het Vo-
gelhospitaal aan de Klever-

laan in Haarlem, bij de Stads-

kwekerij, draait al zeker weer
' twee maanden op volle toe-

> ren. Niet doordat de winter zo
' streng is, dat de watervogels

vastvriezen in het ijs, maar
doordat zich weer eens zo'n

t periodieke ramp heeft vol-

trokken op zee. De olievlek-

ken, die de offleciële instan-

ties kennelijk voor de Noord-
zeekust niet kunnen waarne-

,,
men, hebben vooral zeeköeten

: in hun wurgende greep. De
^ olie tast hun isolerende laag

aan, waardoor de dieren in

het ijzige water van de zee
• verkleumen. Ze worden bo-

. vendien zo traag dat ze geen

;
vis meer verschalken en lang-

/ zaam maar zeker de honger-
• dood sterven.

,,Het eerste slachtoffer dat we binnen

,
kregen, was een Jan van Gent", vertelt

'_Thera te Boekhorst van het Vogelram-
' penfonds, ,.maar vanaf 17 november is

, er een stroom slachtoffers. We hebben
het nauwkeurig bijgehouden. Kijk, het
aantal zeekoeten is opvallend. Er zijn

ook wel alken, futen, drieteenmeeu-
wen, maar in hoofdzaak zijn het toch

zeekoeten die getroffen zijn. Ze zoe-

ken graag een rustig plekje op zee en
dat zijn nu juist die plekken waar olie

drijft.

4t';f^?-P '
''-tl;*

"-

Met olie he';meurde :rekoeren iii (Je

,.w(uhtrtiimie". Zo nti en dan wil een

surdienije er wel in Wie eert i i^i^el op hel

\iran<l vindt kun deze hel In \i ni i en

kartonnen doos mei liitiiljes muir hii

hoipiKici! hrenacii

In een sop met Teepol worden de drogen gebeurt in een speciale droog-
olieslachtoffers gewassen, waarna ze in kooi, waarin de temperatuur via een
de badkuip worden afgespoeld. Het thermostaat kan worden geregeld.

Eisen

i'ot nu toe zijn er zo'n tweehonderd
^et olie besmeurde vogels binnen ge-

bracht in het Vogelhospitaal. Vele van
deze troosteloos ogende dieren stierven

kort na hun aankomst. De iets minder
ernstig getroffen vogels vereisen echter

. aandeelt en zeer grote en een deskundi-

\
ge zorg om ze nog enige kans te geven.

,
Thera te Boekhorst: ,,Waar we vooral

legen willen waarschuwen, is dat men-
sen zelf aan het rommelen zijn. We
hebben hier vogels gekregen die in de
Dreft gewassen waren of met groene

• zeep. Maar dan is de kans op herstel

;
feitelijk nihil. De isolerende laag komt

• niet terug zodat het dier zich buiten

hiet meer kan handhaven".

In het Vogelhospitaal is een heel spe-

ciale methode ontwikkeld, in navolging

yan de bioloog dr. Swennen, die op
Texel wetenschappelijk onderzoek
heeft verricht in een groot laborato-

rium. Zijn systeem is in het Vogelhos-
pitaal in het klein nagebouwd. Het
komt er op neer dat de vogels eerst

gewogen worden.
,,Een zeekoet", zegt Thera te Boek-

' horst, ,,moet duizend gram wegen.
' Sommige zijn al zo vermagerd dat ze

nog maar goed 500 gram wegen. Ze
worden even apart gezet om tot rust te

komen. Na enkele dagen worden ze
gewassen met Teepol. dat in een Shell-

produkt dat de olie heel goed oplost, in

Vooral zeekoeten

slachtoffer van olie

steeds te verbeteren en ;ian te passen.

\()()rtb()uv.t.-nd op het werk van dr.

.Suennun Voor skichioffers van gasolic

hubbcn wc in iccli;r geval ,il een metho-
de gcvf)ndL-n om /c te redden.

Wettelijke maatregel

Nog dagelijks worden er slachtoffers

gebrricht. niet alleen naar het Vogel-

hospitaal \n Haarlem, maar ook naar

andere hulpposten langs de kust. Ze
worden uitgeput gevonden langs het

strand, meestal door wandelaars die

bcg.ian /i)n met het lot van de dieren

Thera te Boekhorst- ,,Een zeekoet die

zich laat pakken moet er wel heel slecht

aan toe zijn Normaal komen zeekoe-
ten niet met men.sen in aanraking., ze

kennen het verschijnsel ..mens" niet.

Ze 71 |n wel bang. maar ze reageren niet

met vluchten. Maar dal %astgcpakt

worden door een onbekend wezen
moet doodeng voor te zijn. Je merKi

het ook aan de hartslag, die gaat wel

tweemaal zo snel"

Ieder die nie[ dit dierenleed in aanra-

king komt is het er echter wel over eens
dat redden mooi is. maar dat hel enige

wal echl kan helpen is: wettelijke

maatregelen tegen liet lo/en van olie-

produkten op /ee Voor vier soorten

olie IS het verboden, elk ander oliepro-

dukt mag echter wel over boord wor-

den "c/el.

Een zaak die hoognodig op Europees

niveau zou moeten worden geregeld.

Eerlijk

i f jr^ 'K 't"- "'
If "'

>nlt lAiif^r'MVh-'SÉtffii» f.fffliiMii?

Vogelrampenfo
redden wat er te
water van 38 graden en vervolgens
gedroogd in een droogkooi, waarvan
we de temperatuur kunnen regelen via

een thermos taat. Anderen drogen wel

met een föhn, maar wij hebben bewust
voor deze methode gekozen om de
dieren zo kort mogelijk in handen te

nemen, want voor volgels is dat toch
een hele schok en zeker voor zo'n
verzwakt beest. Daarna moeten ze met
poetsen de natuurlijke vetlaag herstel-

len".

Overgang

Om de overgang naar het natuurlijke

milieu voor te bereiden is in de kas van

het Vogelhospitaal een bassin gebouwd
met stromend water. ,,Dat water moet
stromend zijn", legt Thera te Boek-
horst uit, ,,omdat het schoon moet zijn.

De dieren moeten niet de kans lopen

opnieuw vuil te worden, ook niet van
eigen uitwerpselen. Vóór het grote

bassin is nog een kleiner gebouwd, met
een watertafel, zodat de dieren die zich

nog niet in staat voelen in het water te

blijven, weer op de kant kunnen klau-

teren.

Voornaamste doel van de bassins is

zekerheid te verkrijgen dat de dieren
niet toch weer te snel in zee worden
gezet. Zolang de zee nog zo onveilig is

als nu wordt daar trouwens helemaal

niet over gedacht. De Jan van Gent,

die weer helemaal opgeknapt is. ver-

blijft nog steeds in het hospitaal. Hij

mag straks, tegen de tijd dat zijn

soortgenoten ook weer terugkomen,
uitvaren met de loodsboot, zodat hij

weer midden of zee kan uitvliegen.

Eten

De zeekoeten, zo weten de medewer-
kers van het Vogelhospitaal, hebben
veel eten nodig, circa een derde van
hun lichaamsgewicht en dat betekent

drie ons vis per dag ofwel 25 kleine

visjes. Een vishandelaar uit iJmuiden

robee

en va
zorgt dagelijks voor verse aanvoer van

sardines, die duur zijn maar beter

geschikt dan gesneden vis. De vogels

hebben zo veel voedsel nodig om hun
lichaamstemperatuur in stand te hou-

den, die enkele .graden hoger ligt dan
die van de mens.

Thera te Boekhorst:" Als ze geen vis

meer kunnen vangen is dat fnuikend.

Ze hebben het ijskoud, de isolerende

laag is weg, en*dan dringt dat koude

zeewater tot op de huid. Er zitten

dieren tussen die daardoor longonste-

king hebben opgelopen. Maar de mees-

te zijn toch ten onder gegaan doordat

ze te veel olie hebben binnen gekregen.

Thera te Boekhorst: ,.Ik wil heel eer-

lijk zijn: dat we al die slachtoffers

kunnen redden is gewoon met waar.

Met 35 vrijwillige medewerkers zijn we
hier tot "s avonds laat bezig, met kerst-

mis zijn er altijd mensen gev/eest en
ook in de weekeinden gaat het werk
gewoon door. Desondanks kunnen wc
ze niet allemaal in leven houden. Maar
we redden wat er te redden valt".

Giro

Je ziet het ook aan de uitwerpselen: ze

hebben ingewandstoornissen en inwen-

dige bloedingen. Die olie richt enorme
schade aan in het inwendige van dat

dieren. Achteraf kun jp pas zeggen of

het gelukt IS. Er zijn er dic na weken
nog dood gaan door een maag of

darmperforatie".

Ze verhult niet dat het redden van een

zeevogel heel moeilijk is. ..Zcevogels

zijn nauwelijks ingevangenschap te

houden, de dierentuinen zitten daar

ook mee. Wij proberen hier ernstig

getroffen dieren te revalideren en dat is

altijd nog een stuk moeilijker. We
passen de meest wetenschappelijke me-
thode toe. Die trachten we ook noc

Wie zich onmachtig voelt iets te doen
tegen het leed dat ontelbare dieren

wordt aangedaan uit commerciële over-

wegingen (olie op zee lozen is helaas

weinig riskant en oneindig veel voorde-
liger dan gebruikmaken van havenfaci-

liteiten) kan toch iets ondernemen om
dit leed enigszins te verzachten.

De medewerkers in het hospitaal ver-

langen geen enkele vergoeding, maar
de vis moet worden betaald.

Er is dringend behoefte aan donateurs,
die de hoogte van hun donatie zelf

kunnen bepalen. Het gironummer van
Het Vogelrampenfonds is: 199399, ten

name van de penningmeester, J. Schip-

per, Orionweg 23, Haarlem.
Misschien kan het gebaar van een
vijftienjarige krantenjongen tot voor-

beeld strekken: de helft van de op-

brengst van zijn Nieuwjaarsfooicn
bracht hij naar het Vogelhospitaal!

ALICE VERWEY

Weekenddiensten
Datum 4-5 april 1981

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en

Kerkdmnsten
kERKDIENSTEN ZONDAG 5 april

HERVORMDE KERK, Kerkplein:

r 10.30 uur prof. dr. H. Berkhof, hoogle-
' Vaar aan de Rijksuniversiteit van Lei-

den.

; JEUGDHUIS achter de kerk:

,10.30 uur Jeugdkapel.

• IGEREFORMEERDE KERK, Julia-

naweg 15:

;i0.00 uur ds. H.W. Wierda van Zaan-
dam; 19.00 uur Avondgebed.

JMEDERLANDSE PROTESTAN-
•TENBOND. Brugstraat 15:

tlO.30 uur ds. J. Klijnsma v.d. Ned.
Protestantenbond te Sassenheim.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
•Parochiekerk St. Agatha. Grote
^irocht:

zaterdag 4 april: 19.00 uur Eucharistie-

viering met orgel en samenzang,
zondag 5 april: 8.45 uur stille Eucharis-

tieviering; 10.45 uur Eucharistieviering

met medewerking van het St. Caecilia-

•kerkkoor.

ÏRADIOKERK Bloemendaal, Vijver-

'weg 14:

9.30 uur ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur ds.

L.J. Boeyinga.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK:
•tot nadere aankondiging zondag 9.30

|en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur
•diensten in gebouw Madoerastraat 1,

'Haariem-Noord.

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND:
maandagmiddag 6 april. 15.00 uur sa-

\ menkomst in huize ,,Pniël",

V^uiderstraat 3.

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE:
zondagmorgen 9.45 uur dienst in ge-

bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.

Ridderbos
Arts: F.N. Ridderbos. Emmaweg 5.

tel. 12633.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth, tel.

13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver,
tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-213233.

WIJKVERPLEGING: Zr. E. Nijse.

Gasthuishofje 27, Zandvoort, tel

12791.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.

Oudshoorn, Linnaeusstraat 3. flat 2,

Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023-

313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker. Thor-
beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel. 023-320202 (dag

en nacht).

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

POLITIE: telefoon 13043.

BRANDWEER: TELEFOON 12000.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

Burgelijke stand

ONDERTROUWD: Nader Berly Ke-

lada Farag en Chr. Westerik.

GEHUWD: B.J.L.J. Zonneveld en K.

Schmitt.

OVERLEDEN: Gerardina P.C. van

Beuge, 89 jr.; Adriana F.L. Corver.

geb. Baerveldt, 97 jr.; Maria W. Hen-

driks, geb. Vianden, 91 jr.; Everardus

Goedenians. 82 jr.

023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze

hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwner van Zandvoort geldt dat er voor

de vrager geen kosten verbonden zijn.

CENTRUM VOOR VRUWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van

11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:

postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-

straat. Eerste en derde woensdag van

de maand 17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u

die nodig heeft bij acute problemen.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden

voor komende week:

Datum
april

april

april

april

april

april

april

april

HW
2.25

3.12

3.54

4.40

5.20

5.53

6.36

7.23

Maanstandcn:
22.19 uur.

LW
10.23

11.16

11.59

0.16

0.54

1.35

2.18

2.57

zaterdag

HW LW
14.52 22.58

15.29 23.46

16.10 —.—
16.52

17.37

18.18

18.59

19.46

12.49

13.29

14.13

14.53

15.24

april NM

Ned. Ver. van Huis-

vrouwen Zandvoort

Dinsdag 7 april 1981: Zomedust Zand-
voort: koffiemiddag. Mevrouw Moe-
renburg (Haltestraat 14) houdt een
praatje over cosmetica en huidverzor-

ging. Ter demonstratie zal zij een van
onze dames een behandeling geven.

Dinsdag 14 april: Gemeenschapshuis
Zandvoort: kienen.

Vrijdag 24 april: vismaaltijd bij restau-

rant V. Duivenvoorden, Haltestraat 49

(opgeven bij mevrouw Louman, tel.

15405). Introducés zijn toegestaan.

Donderdag 2. 9 en 16 april: Gemeen-
schapshuis Zandvoort: spelmiddag, 16

april is de laatste spelmiddag van dit

seizoen.

Zaterdag 2 t/m 9 mei: reis naar het

,,Sch\varzwald" (is volgeboekt).

Expositie schilderijen

van David Rngerhut

in cultureel centrum

ZANDVOORT- In het Cultureel Cen-
trum in Zandvoort is van 4 tot en met
26 april een expositie te zien van David
Fingerhut. Deze schilder van Ameri-
kaanse afkomst weet met penseel en

palet de eeuwenoude waarden van het

Joodse volk voor ziin tijdgenoten tot

nieuw leven te wekken. De tentoon-

stelling wordt op zaterdag 4 april, in

bijzijn van de schilder, geopend. Daar-
bij zal de heer J. Groen jr., een

inleiding houden over het werk van

David Fingerhut. De openinii is om
14.00 uur.

Fingerhut is met schilderen begonnen
als een vnje-tijds besteding. A\ gauw
kregen Joodsreligieuze ondeiwcrpen
zijn belangstelling. Zijn werk omvat
onderwerpen dic verband houden met
de Jood'^e synagoge, de Joodse tamilie

gedurende de viering van eeuwenoude
feesten en belangrijke figuren uit het

Oude Testament.

Fingerhut exposecidc eerder in de An-
ne Franklial van de Liberaal isracliti-

sche Synagoge in Buitenveklert en in

het Bijbels museum in Anisieulam.

Tijdens üc tentoonstelling in Zand-
voort zi|n ook een aantal uit het Joods

Historisch Museum afkomstige tiadi-

tionele joodse voorwerpen te bezichti-

gen.

De expositie is geopend op woensdag.
zaterdag en zondagmiddag \dn 13.30

tot 16.00 uur.

Op Randhoeve in Aerdeniiout

Kinderdagver

aaat iets be
BLOEMENDAAL - Het
medisch ikinderdagverblijf

Margriet, nu nog gevestigd

aan de Anria van Burenlaan

in Haarlem, zal op wat be-

perktere schaal gaan bouwen
op ,,Randnoeve" aan de

Boekenroodeweg in Aerden-

hout. Het zal echter wel 1983

worden vool- er ook werkelijk

van bouw sprake kan zijn.

De wijzigingen in het bouv^'plan i\\\\

ingegeven door de veranderde normen
van het niinisteric. Oorspronkeliik was

uitgegaan van 110 kinderen. Het zullen

er nu"90 worden. Het totale bouwvolu-

me kan da;irdoor worden terugge-

bracht. De opvallendste verandering is

het vervallen van de verbinding tussen

het oude huis en de nieuwbouw. Ver-

der zal er aan de rand iets minder
gebouwd worden, terwijl de binnen-

plaatsjes beter benut vvorden.

Hoewel er voor het oude plan al een

goedkeuring lag van Gedeputceide

Staten en het gewijzigde plan weei de

gehele procedure moet doorlopen, is

directeur Ad yan de Nes \\\n het

kinderdagverblijf er met rouwig om
..liet IS met zo dramatisch als hel li|kt.

Door de lange voorgeschiedenis - ue
zijn in het begin van de jaren /eveiitig

al begonnen en in 1977 werd R.intllioe"

ve aangekocht \ zat er toch een stiik|e

veroudering imhet plan. Wii voiulen

110 kindeien vii| massaal Hel nieuwe
plan is flcNibeler van opzet, het andere
was wat slar Én tenslotte nidcteii we
over toen laar'ook nog goed kunnen
werken. Uit pedagogisch oogpunt is het

beter dat de veirbindingsgang eruit ge-

haald IS BoveniJien is het landschappe-

lijk fraaier" i

1

Op het ogenblik vinden 72 kinderen,

atkonistig uit de gehele regio, een

argriet

bouwen
dagverblijf in Margriet. De leeftijd

varieert van 2 tot 7 jaar. Over hetalge-

meen. zegt Van de Nes (psycholoog),

zijn het kinderen van wie de ontwikke-

ling verstoord is en waaibij de ouders

het niet meer in hun centje redden De
dagbehandeling heelt hei grote vooi-

dcel dat het kind "s avonds vveeiin liet

eigen huis terugkeert Het huidige te-

huis aan de Anna van Burenlaan vol-

doet al lang met meer aan de normen
en speciaal de AWBZ-normeii. Li /iin

noodverbanden gelegd iii de vorm v.m

een stuk noodbouu \faai uileraaid

kijkt ieder die er hi| betrokken is

reikhalzend uit naar het nieuwe onder-

komen.

Aandrang

Op de prioriteitenli|si van de siaittsse-

E

cretans van Volksgezondheid staat de
nieuwbouw voor Margriet voor 1983

genoteerd. ,,We hopen echter dat liet

toch nog iets eerder kan gebeuren",
/egt de directeur Het ziekenfonds

-Spaarneland heeft vorig jaar ai bij de
Ziekenfondsraad aang^jdrongen om
een brief te schriiven aan de staatsse-

cretaris en die brief is ook geschreven.

Als de Ziekenfondsraad nu al op spoed
aandringt mag \c toch hopen dat deze
noodkreet aehoor vindt in Den Haac."

KE-:NNEMLRLAND - De wcrkgioep
Ouders en Homosevualiteit organiseeri

oji /afeidag 4 april een ouderniKldag iii

hel Goede Fleuleicentrum. Laan van

Aiigers I, Haaileni (Schalkwiik-tuiio-

pavvi|k), Ie bereiken met bush|ii 2

vanai hel station Zaal open om 12 ^D,

begin om 13.00 uur

Het onderwerp \dn deze iimklag is

..Omgaan met de homosc\u;ihteu van

]e knul" en om daaiover te piateii /i|n

de volgende gasten uitgenodigd R I

\.ui der I-'eeii. psvclioloog, I X'neiul,

pastor, C 1 luijssen, k.indidaat Tweede
Kamer vooi de PvdA, meviouw S

Oliemans, lid van de weikgu)e(). Zi|

voimen een lorum, dat gaarne ant-

vvooid geelt op viagen v.in oudeis De
bedoeling v.m de weikgioep is ouders

meer inzicht te verschalfen en hun te

helpen, ook via onderling contact, de

vaak verstoorde ouder/ kindrelatie te

verbeteien en te verdiepen \'oor n.kle-

re inlichtingen kan men bollen: (123-

3300KS. 02.3-260503 ot 02521- 144b9.

WULLUM v.d.
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DE MSA II SUPER E: SUPERZUINIG.
W.itcruckocklc (-(.iliixler m()r()r(l 12 i cm ). Hciixine\crbruik bij

';i)km/h constant: "),! L 100 km (t op 19.(i). De lappc Visa met

ccn on^ckciulc /uim^uhcii.!.

X'oornaamste uitrustu\u :vcn.\anndc achterruit, van bin-

iK'iuür in hoogte \-LTstclbarc jodiiim koplampen, siuarette-aanste-

kcr. econos(.(X)[i(/uinii^lieidsindKator),m(K|uctte vkxTbedekkinu

en ruitewisser/sproeier op de <Kl"iterruit.

Voornaamste extra's: boxiine bekleding. metaalkJeuren

lichtmetalen \eli;en. Prijs vanaf f Lr995.- exclusief \ ^lO.-afleve-

rinuskosten en I M)0.- v(;or ML-tectylbehandelint;.

DE VISAU SUPER X: SUPERSNEL
Watergckoeldc-i-cilinder motor. Inhoud: 1219 cm'. Maxim;uil

vermogen bij 6000 tpm: -16kW (6>i DIN pk). Acceleratie van

O-IOO km in 1-1 .seconden. Topsnelheid: 155 km/h.

De sportieve, flitsende Visa met oog voor zuinigheid.

Voornaamste uitrusting als Visa II Super E (behalve econo-

scoop), met d;uirbij: hoofdsteunen vóór, toerentellcr, metaal-

kleur en rechterbuitenspiegel.

Voornaamste extra's als Vi.sa II Super E. Prijs vanaf

f 14.855,- exclusief f 330,- afleveringskosten en f300,- voor

ML-tectylbehandeling.

CITROEN INTRODUCEERTDE NIEUWEVISAII;RUIM,VEILIG,
COMFORTABELENZUINIGRIJDENZOALSUDATWILT
Met de introductie van de nieuwe Visa II biedt

Citroen u niet alleen een ruime, veilige, comfortabele en

zuinige auto. Citroen biedt u bovenal de mogelijkheid om
juist die Visa II te kiezen, die precies aansluit op uw per-

soonlijke wensen, rijstijl en budget.

Bovenstaand vindt u daar een supersnel en een

superzuinig voorbeeld van.

Op de Citroen Voorjaai-ssalon kunt u ook nög

kennismaken met de Visa II Spécial (v.a. f 11.995,-) en

•tfiSr

Club (v.a. f 12.500,-) beide toegerust met een lucht-

gekoelde 2-cilinder motor.

Op de Voorjaarssalon vindt u verder de enige

middenklasser met het hydropneumatische veersysteem,

de GSA, het toppunt van aërodynamica en comfort,

de CX en de goedkoopste auto met open dak, de Eend.

Bovendien ontvangt iedere bezoeker een leuke poster van

De Eend In Vogelvlucht. (Zolang de voorraad strekt.)

UBENTVAN HARTEWELKOM T/M 11 APRIL.

Hoogeveen bv
Crijpensteinweg 10, Haarlem

tel. 023 -248221

Te huur:

HAARLEMMERMEER
nabij Schiphol

800 m'' BEDRIJFSHAL
MET KANTOOR

Voorzien van verwarming, betonvloer, vloer-

belasting, 1000 kilogram per m^ nokhoogte
6 meter, grote inritten.

Direct te aanvaarden, huurprijs nader overeen

BEHINGS MAK. O.G.
Telefoon 020 - 22 43 43.

te komen
Inlichtingen:

CITROEN ^VISA

SPECIALITEITEN

^Gbalêt Het Witte Hals**

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.

Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een

apart speciaalfondue-restaurant
tot 45 personen.

Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.

Gravinncsteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

NOORDHOLLANDS PHILHARMÖNISCH ORKEST
dirigent: JERZYVKATÉ^

Beethovencyclus 1981
3 vrijdagavondconcerten

Concertgebouw Haarlem 20.15 uur

vrijdag 15 mei

vrijdag 22 mei

soliste: KARIN LECHNER - piano

programma;

Ouverture Leonore 3

Pianoconcert no 1

Symfonie no 4

solist: PETER FRANKL - piano

programma;

Ouverture Egmont

Pianoconcert no5
Symfonie no8

solist: YOURI EGOROV - piano

programma:

Ouverture Coriolan

Pianoconcert no 3

Symfonie nc 7

Abonnement 3 concerten / 30,— (a.i.

C.J.P.-abonnement / 16,—-(a.i.)

losse kaart / 15.

C..J P. / 7,50

Abonnementsverkoop vanaf donderdag 9 april aan de kassa van het Concertgebouw,
Lange Begijnestraat 13, van 10 - 15 uur; telefonisch 023 - 320994 van 12 - 15 uur

JOEGOSLAVISCH RESTAUnANTPULA
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 285285.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.
Zandvoortselaan 143-145- Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PiJLSLAAN 5, TEL 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rckjos, eiepnentensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondouren, gereedschap.
Kortomjzoveel mogelijk voor de

DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 5 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-1.30 uur

gesloten.

barmeubels - spiegels -

bijzettafeltjes - bureautjes -

perzen en persjes -

mimi-stellen - kastjes -

fauteuils - lampen

Open dagelijks van
09.00 tot 18.00 uur,

's Maandsigs vanaf
1 3 .00 uur, donderdags
tot 2 1.00 uur
en 's zaterdags
tot 17.00 uur.

RICHTING
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Schadevrgoeding Cenav U miljoen

Opheffmg circuit ViasX

gemeente ruim zes ton
ZANDVOORT - Door een werk-

groep van de gemeente Zandvoort,

de provincie Noord-Holland en het

rijk is deze week een nota uitge-

bracht waarin een globale bereke-

ning wordt gegeven van de te ver-

wachten kosten voor de gemeente
indien het circuit per 1 januari 1983

zou worden opgeheven. Volgens de-

ze nota zou de gemeente ongeveer

600.000 minder inkomsten krijgen

en bovendien moet Zandvoort een

schadeloosstelling aan de Cenav be-

talen van ongeveer 1,3 miljoen gul-

den.

Zoals bekend werd eind '79 door de
Zandvoorste raad een motie aangeno-

men waarin gevraagd werd het circuit

op te doeken om een einde te maken
aan de grote geluidsoverlast, waadoor
er in de badplaats nauwelijjks gebouwd
kon worden. Wel werd hierbij bedon-

gen dat indien het circuit opgeheven
zou worden er een soortgelijke „pu-
bliekstrekker" voor in de plaats zou

moeten komen, om de inkomstender-

ving voor Zandvoort op te vangen.

De werkgroep die daarop werd inge-

steld om te onderzoeken wat de moge-
lijkheden waren, kwam daarop met een

voorstel om het circuitgebied te be-

stemmen voor een bungalowpark zoals

bijvoorbeeld Sporthuis Centrum die in

verschillende Nederlandse gemeenten
exploiteert

De berekening van de inkomstender-

ving in de nota is samengesteld uit de

vaste huur voor het circuit die de

gemeente van de Cenav ontvangt plus

een variabele huur die gebaseerd is op
de recettes die de Cenav per seizoen

ontvangt. Daarbij komen nog inkom-

sten in de vorm van onroerendgoed
belasting, toeristenbelasting en een be-

drag dat de gemeente ontvangt voor de
verhuur van brqndweermateriaal tij-

dens races op het circuit. Echter, bij de
opheffing van het circuit zal de ge-

meente ook wat minder kosten hebben
omdat bijvoorbeeld de politiepost op
het circuit niet meer in stand gehouden
hoeft te worden.
Indien de inkomsten en de lasten van
elkaar worden afgetrokken komt men
uit op een bedrag van ongeveer

ƒ 600.000,—.

Schadeloosstelling

In het contract dat de gemeente des-

tijds met de Cenav is aangegaan, is een
bepaling opgenomen waarin tussentijd-

se opzegging van het contract wordt
mogelijk gemaakt, „indien het alge-

meen nut de beëindiging wenselijk

maakt." In dat geval treedt dan echter

wel de schadeloosheidsregeling in. De-
ze eenmalige schadevergoeding wordt
gebaseerd op de boekwaarde van de
investering die de Cenav op het mo-
ment van de beëindinging van het

contract heeft gedaan. Per 1 januari

zou die boekwaarde ongeveer 1,3 mil-

joen gulden zijn.

De gemeente Zandvoort heeft zowel bij

het rijk als by de Provincie aangeklopt
voor een bijdrage in de kosten die

ophefling van het circuit met zich mee-
brengen. Gedeputeerde van der Knoop
heeft meegededd dat er over een hydra-
ge wd te praten is maar dan moet men
eerst met een goed uitgewerkt alematier

voor het circuitgebied komen.

Overigens zijn een aantal leden van de
werkgroep van mening dat het ver-

plaatsen van camping De Zeereep niet

los gezien kan worden van de proble-

matiek rond het circuit. De Zeereep
zou verplaatst kunnen worden naar de
sportvelden van T.Z.B, aan de Kenne-
merweg. De sportvelden zouden dan
verplaatst moeten worden naar het

circuitgebied.

Volgens een berekening van de direc-

teur Publieke werken ing. Wertheim,
chef Volkshuisvesting en Ruimtelijk

Ordening de heer J.Heemskerk, en de
chef afdeling Financiën K. van de
heuvel, zou deze operatie nog eens

ruim 3 miljoen gaan kosten.

NIEUWE KAMDIDAATKORPSCHEF

Benoeming Menkhorst

binnenkort verwacht
ZANDVOORT • In de naaste todcomst
wordt de benoeming verwacht van de
heer H.J.A. Menkhorst tot korpschef

van de gemeentepolitie te Zandvoort.

De heer Menkhorst zal dan de plaats

innemen van de heer Van Maris, die

eind vorig jaar wegens functioneel leef-

tijdsontslag het Zandvoortse politie-

korps verliet.

De heer Menkhorst is momenteel nog
hoofdinspecteur, ambtenaar tweede
klasse van het politiekorps te Gouda.
In tegenstelling tot de eerder voor deze

functie genoemde Amsterdamse hoofd-

inspecteur Jagerman, vindt hij de rang

niet belangrijk, „Het werk komt op de
eerste plaats, wat mij aantrekt is de
functie, die is primair" aldus Menk-
horst.

Zijn leeftijd (33) voelt hij niet als een
bezwaar. ,,Ik kan natuurlijk niet zeg-

gen dat ik tot de ouderen behoor, maar
in mijn gesprekken die ik heb gevoerd
met stafleden van de politie in Zand-
voort, heb ik dit zeker niet als een
bezwaar ervaren, en naar ik meen, ook
de staf in Zandvoort niet".

Zandvoort als woonplaats kent hoofd-
inspecteur Menkhorst niet. Wat hem,
naar zijn zeggen trekt, is het gegeven
dat Zandvoort een plaats is die ,,leeft"

en die bijzondere aktiviteiten kent die

elders in het land niet voorkomen.

Circuit

Hoewel de heer Menkhorst zegt niet

meer belangstelling te hebben voor het

circuit dan de gemiddelde Nederlander
(,,Ik ben jaren geleden eens naar een
race gaan kijken"), is het circuit een
gegeven dat momenteel nog niet weg te

denken valt in zijn eventuele nieuwe
werkkring. ,,Het is nu nog één van de
speciale aspecten die het werk aantrek-

kelijk maken, als politieman heb je een
dienende taak. Het circuit is er ge-

woon, dus moeten wij zorgen dat op
die dagen alles goed verloopt". Het
werken met een vrij groot korps reser-

ve politie is ook één van die bijzondere
aspecten van Zandvoort.

Cijfers

Of Zandvoort inderdaad een hoger
percentage inbraken /diefstallen en
vandalisme kent dan omliggende ge-

meenten, daar heeft hoofdinspecteur

H.J.A. Menkhorst, kandidaat voor
korpschef gemeentepolitie.

Menkhorst zich nog niet in verdiept.

„Wel ben ik mij ervan bewust dat je in

een toeristenplaats veel lieden aan-

trekt, die elders niet komen, dus zal dit

wellicht verband met elkaar houden."
Overigens heeft de politieman Menk-
horst wel ervaring opgedaan met het

publiek in die jaren dat hij nog deel

uitmaakte van het Rotterdamse poUtie-

corps bij de surveillancedienst. Na zijn

opleiding aan de politie-akademie in

1971 voltooid te hebben, heeft hij bij

het Rotterdamse korps tot 1975 ge-

werkt. Om privé-redenen, (zijn hulp
was dringend gewenst in een familiebe-

drijf, waar hij twee jaar heeft gewerkt)

keerde hij in 1977 bij de politie terug,

en wel bij de gemeentepolitie te Gou-
da.

De heer Menkhorst, die de eerste

politieman in zijn familie blijkt te zijn,

zou graag halverwege de zomer in

Zandvoort beginnen. „Wanneer wij

snel zouden kunnen verhuizen zou dat

plezierig zijn, want de oudste zoon
wordt dit jaar zes en kan dan gelijk in

onze nieuwe woonplaats naar school."

De tweede zoon is pas drie, dus daar

geen schoolproblemen.
Voordat deze verhuizing echter plaats

zou kunnen vinden, moet de benoe-
ming van Menkhorst definitief zijn, en
instemming van de ministers van bin-

nenlandse zaken en justitie is in deze
onontbeeriijk.
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Zandvoorts Nieuwsblad

VRAAGT:

RESERVE-

BEZORG(ST)ERS
om in te vallen bij ziekte

en vakanties. Min. leeftijd 15 jaar.

Aanmeldingen:

tel. 171 66

Nieuwe agenten

geïhstalleerd

ZANDVOORT - Vorige weck woens-
dag vond in de kantine van het politie-

buro de installatie plaats van twee

nieuwe korpsleden, de agenten N. de
Jager uit Heerhugowaard en C.A.T. de
Jong uit Ijsselstein, beiden 21 jaar oud.

De installatie geschiedde door waarne-
mend korpschef, hoofdinspecteur H.
Blockland. Later nam burgemeester
Machielsen op het raadhuis de eed af,

in het bijzijn van familie van de agen-

ten.

Brand in laadbak

ZANDVOORT - In een laadbak, die

gebruik werd bij een verbouwing op de
Grote Krocht, onstond door onbeken-
de oorzaak vorige week vrijdag brand.

De laadbak stond in de Louis Davids-

straat. De politie trachtte de brand met
een brandblusser te bedwingen, het-

geen niet lukte. De brandweer klaarde

tenslotte dit karwei.

Vlot en leuk gespeelde

kinderoperette "Mariëtte
ZANDVOORT - In het verenigingsge-

bouw „De Krocht" heeft de kinderope-
rettevereniging „Jong Zandvoort" za-

terdagavond jl. weer de traditionele

jaarlijkse voorjaarsuitvoering gebracht.

Ditmaal was de keuze gevallen op de
kinderoperette „Mariëtte" op tekst en
muziek van Jeanne van Asselt. Het was
nu eens geen „griezel-kijkspel" met
boze heksen, sombere bossen, boze en
goede kabouters, feeën en elfjes, maar
een luchtig, vrolijk gebeuren, zich in

hoofdzaak afspelend in de bergen in

Tirol, zo in de geest van „!m weissen
Rössl".

Er was een verheugende belangstel-

ling voor deze altijd weer boeiende
gebeurtenis. Voorzitter Jan van der
Meij bracht in zijn openingswoord met
z'n vlotte causerie er reeds aanstonds
de stemming in en de talrijke familiele-

den bleken er grote verwachtingen van
te hebben. Zij werden niet teleurge-

steld, want er werd enthousiast en vlot

gespeeld, te midden van stralende en
sprookjesachtige decors, waaraan bij-

zonder veel aandacht werd besteed.

Vooral het verteek in het kasteel van
Prinses Nora was een waar juweeltje.

Telkens bij uitvoeringen van onze
operettevereniging word ik herinnerd

aan vroegere jaren uit de historie van
een van onze oudste verenigingen, die

werd opgericht in 1915! Namen als

mevr. Gré Huyer en mevr. Faillé, die

wel tot de pioniers mogen worden
gerekend komen mij dan voor de geest

met altijd leuke uitvoeringen in ver-

schillende zalen, waaronder de knusse
zaal van „2^merlust" en ook theater

Monopole en later „De Krocht". Die
geest is bij de vereniging gebleven.
Enthousiasme en spontaniteit heben bij

deze vereniging altijd de boventoon
gevoerd en zo was het ook deze avond.
Een blij gebeuren, zonder meer, zon-
der enige pretentie van „wat doen we
het weer goed", maar kinderiijk en
zonnig. Een lust voor oog en oor! Ik wil

geen namen noemen, al waren er wel
enkele uitblinkers, doch uitzondering
dient m.i. te worden gemaakt door de
bijzonder mooie dansjes, (balletjes),

ingestudeerd onder de deskundige lei-

ding .van Gemma de Boer, die haar
hoogtepunten vonden in het tweede
bedrijf. Fraai van afwerking en uiter-

mate smaakvol van opzet.

De bijzonder goed aangepaste muzi-
kale leiding van Greet Vastenhouw, die

een welkome onderstuning bood voor
de zang, bleek ook nu weer zeer te

roemen.
Die hulde geldt ook voor de voor-

treffelijke regie van mevr. M. van der

Meij-keur, die ,,eruit haalt wat erin

zit" en een enorme taak heeft om met
deze woelige jeugd alles steeds weer in

goede banen te leiden. Ook de decor-

ploeg „Wim Sluys/Arie Ottho", de
kostuums van Rick Dromrhel, de grime
van Wil Frederikzs en de geluidsvoor-

ziening van Wim Hoppezak verdienden
alle waardering.

„Wat is het een voorrecht voorzitter

van zulk een vereniging te mogen zijn",

Nicolaasschool verhuisd

ZANDVOORT • Met enig feestelijk vertoon hebben de leerlingen van de Nicolaasschool in Zandvoort-Noord
afgelopen week het nieuwe schoolgebouw in gebruik genomen. Zowel de leerlingen van de lagere school ais de
kleuters hebben hun onderkomen in de nieuwbouw vlak naast de noodschool, waarin men tot nu toe gehuisvest

was. De nieuwe school heeft vjf lokalen, wat eigenlijk te weinig is voor de zes klassen van de Nicolaasschool. In

de toekomst zal dan ook hoogstwaarschijnlijk een zesde lokaal worden gebouwd, maar daarvoor moet men nog
de ministriële goedkeuring krijgen. Tot die tijd blijft één klas nog in het gebouw aan de Linnaeusstraat. De
nieuwbouw is in ongeveer een half jaar gerealiseerd en heeft een semi-permanent karakter. Zowel de
leerkrachten als de leerlingen zijn erg blij met hun nieuwe school die op 2 juni officieel zal worden geopend door
Mgr. Zwartkruis van het bisdom Haarlem. Op de foto van Europess Nieuw Vennep, de kleuters met zelfgemaakte
mutsen en vlaggen op weg naar „hun" nieuwe school.

zei Jan van der Meij op een gegeven

moment en ik was het hartroerend met
hem eens.

Het werd al met al een stralende

avond vol hartverwarmende blijdschap

en vreugde waarop ,,Jong Zandvoort"
met grote voldoening kan terugzien,

waarvoor kosten noch moeite werden
gespaard en die tenslotte zondagmid-
dag voor de bewoners van ,,Het huis in

de duinen" met groot succes werd
herhaald.

K.Sr.
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Üw krant niet

ontvangen?

Bel vrijdag voor 12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166
en 's middags heeft u hem
-,v r^i'^in'debüs.T-!;^-^---!'-

Politieman in het nauw

ZANDVOORT - Zondagmorgen raak-

te een politieagent in de problemen
toen hij een einde wilde maken aan een
gevecht waarin zes personen waren
gewikkeld. De politieman ontdekte tij-

dens zijn surveillenace in de Halte-

straat het groepje vechtende mannen.
Vanuit de auto verzocht hij de mannen
het vechten te staken. Hierop keerden
dezen zich eensgezind tegen de politie-

agent. Een van hen posteerde zich vóór
de auto om het wegrijden te belemme-
ren, terwijl de anderen tegen de auto
begonnen te schoppen. De politieman,

die zich bedreigd voelde, reed weg en
nam de man die voor zijn wagen stond,

zo'n veertig meter op de motorkap
mee. Deze bleef daarbij ongedeerd. De
inmiddels toegesnelde politie-assisten-

tie kon niets meer uitrichten. De da-

ders bleven onbekend.

Dbrpsstin»J8Ï:8ffAa|i^
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Aantal woningzoekenden

in Zandvoort no op 680

ZANDVOORT • Het aantal personen
dat bij de gemeente Zandvoort staat

ingeschreven als woningzoekende is in

1980 met 132 gestegen. Stonden per 1

januari van 1980 nog 528 woningzoe-

kenden in de badplaats geregistreerd,

per 31 december waren er dat al 6(10.

Verreweg de grootste groep valt onder
de categorie „alleenstaanden beneden
65 jaar" (207), gevolgd door aanstaan-

de echtparen (164) en 2-persoonshuis-

houdens (117). Het aantal woningen dat

voor deze categorieën bij toewijzing van
aanvragen om woonruimte vrijkomt is

respectievelijk 3(!), 2 en 24. Procentueel

gaf de groep 2-persoonshuishoudens in

het afgeopen jaar de grootste stijging te

zien (1%).

Concert door

Haarlems orkest

HAARLEM - Het Haarlems
Amateur Symfonie Orkest geeft

op woensdag 15 april een con-

cert in de Doopsgezinde Kerk,

Frankestraat 24 in Haarlem, het

begint om 20.15 uur.

Op het programma staan werken van

J.W.A. Stamitz, het klarinetconcert

met als solist Gerard van Beekhoven,
Francis Popy, de Suite Oriëntale, W.A.
Mozart, de symfonie no. 31, Chr.W.
Gluck, de Iphigenia in Aulis en van
Niels Gade, de Nachtklange von Os-
sian. Kaarten zijn die avond verkrijg-

baar bij de ingang van de kerk voor

ƒ 5,- (houders CJP, 65ers en kinderen

ƒ2,50). ^
Het orkest repeteert iedere woensdag-
avond van 20.(K) tot 22.15 uur in het

Wijkgebouw, Molenaerstraat 20 te

Haarlem. Inlichtingen: 023-283771 of
02507-17125.

Langs de Vloedlijn

Folianten vergelen en geleerde glans

verdoft, maar het boek der natuur

beleeft iederJaar een nieuwe oplage.

H. Chr. Andersen
(1805-1875)

Nederlandse en Franse

film in de biiliotheek

ZANDVOORT - „Max Havelaar", is

de titel van film die Fons Rademakers
regisseerde naar het beroemde boek
van Multatuli en die vrijdag 10 april in

de bibliotheek van Zandvoort wordt
gedraaid om 21.00 uur. Spelers zijn

onder meer Peter Faber en Sacha
Bulthuis. De film speelt zich af in de
ongelooflijk mooie natuur van Indone-
sië. Het verhaal vertelt over de leefwij-

ze en levenshouding van kolonisten in

het Indië van lang geleden.

Op vrijdag 24 april komt een andere
film aan bod ,,Le Juge Fayard dit Le
Sheriff' van de regisseur Yves Boisset,

met spelers als Patrick Deweare en
Philippe Leotard. Aanvang 21 .00 uur.

Fayavd is rechter van instructie in een
grote Franse provinciestad. In tegen-

stelling tot de meeste van zijn collega's

probeert hij zijn taak naar eer en
geweten te verrichten. De kritiek die

hij hierdoor te verwerken krijgt, laat

hem volkomen koud en spoort hem
alleen maar aan om zich nog dieper in

duistere zaken te verdiepen.

(Adverlenlie)

SUÉDE
NIAPPA
bont en lamsvacht

(ook grote maten)

alle bekende merken o.a.

. oimifl

ITALIA

see

MORRIS
beforeyoubuy
donderdag koopavond

Haariem: Baiteljorisstfaal 20 (bij de Grote Martrt) / tel. (023) 31 26 55

Amsterdam: Leidsestiaat 9 (bij KoningspMn) I td. (020) 22 35 96
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FAMILIEBERICHTEN

Op 2 april overleed te Harmeien mijn lieve

man, onze zorgzame vader

A. H. A. Pielage

op de leeftijd van 84 jaar.

Harmeien:
M. E. Pielage-van der Loos

Zandvoort;

H.Th. Pielage

Rotterdam:
J. A. Pielage

De crematie heeft in intieme familiekring

plaatsgevonden.

«1111wum

MODEBEWUST!!!
Nieuwste modelijn zomer '81

.

Nieuwste knip- en föhn-techniek.

Nieuwste permanent-systeem

PRIJSBEWUST!!!
Watergolven incl. versteviging ^/y —

^

en lak iSiiyj"

Föhnen inclusief versteviging >^/^ —^
en lak ZZ,3U
Permanent, ^— ^«
compleet v.a O / )3U

Voor uw hartelijke blijken van belangstelling

en medeleven, betoond tijdens de ziekte en na

het heengaan van onze lieve zorgzame moeder
en oma, onze zuster, schoonzuster en tante

Maartje van Duivenboden-Koper

betuigen wij u onze oprechte dank.

Namens de familie:

S. Meester-van Duivenboden

Zandvoor, april 1981

Dierenarts Dekker
AFWEZIG

van 16 t/m 20 apriL

Voor spoedgevallen: Dierenarts Goedhart,
tel. 023 -33 93 94.

1981

i «BARNUM»

HEEZIUS
Hairstyling
Tolweg 20 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 22 31

Geopend van dinsdag t/m zaterdag.

Ruime parkeergelegenheid.

Wij werken zonder afspraak.

Oe beste haaradviseurs werken er

mee, omdat het werkelijk helpt.

Algemene ledenveigailering 1981

Academy For Astan Fighting Arts

Het bestuur nodigt de leden van de vereniging

uit voor de ledenvergadering 1981, te houden
op vrijdag 17 april 1981, Brugstraat 15-17 te

Zandvoort.

Agendapunten:

• opening
• notulen jaarvergadering 1980
• mededelingen, ingekomen stukken, enz.

• behandeling, vaststelling en goedkeuring van

hetgeen de statuten eisen

• vaststelling kontributies

• benoeming kaskommissie
• verkiezing bestuursleden
• bespreking bestuursleden
• bespreking aktiviteiten 1981
• rondvraag
• sluiting.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.

voor elke gelegenheid'

Ook verhuur van leuks
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,

TELEFOON 12164/13713.

Privé na 18.00 uur 16658.

PEDICURe
MANICURE-SALQN

mevr.

G. Hamminga
bij

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7

tel. 02507 -123 27

BohanMing vutyMft

sfepmk.

GEZONDE
/ UITDAGING

Wilt u het hele jaar door

/ SPORTIEF zijn?

Houdt u van buitenlucht en het open veld

Ga dan LUCHTZEILEN!
De nieuwe windsport
van M^ Teim Caï©

Gratis alle inlichtingen:

Fa. Goedhart

Muziek voor uw party's?

TRIO

voor het betere genre

Telefoon 02507-13014

Pedicure praktqk

mevr. JonkmaivRol

Beh. ook voor ver-

zorgings/bejaarden-

tehuizen. Beh. op af-

spraak. Praktijk in

Bouwes Palace.

Telefoon
02507-13871

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533

Informaties betreffende begrafenissen ofcrematies geheel vrijblijvend.

^ Uitvaartverzorging

Kennemeriand bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraatei - Telefoon 1 53 51.

WIL en JAAP
OPENEN HUN BROODJESZAAK

Het Schuitengat
Passage 6 - Zandvoort

Receptie op vrijdag 10 april 1981

van 19.00 tot 21.00 uur.

Uitnodiging

«1^1^̂ ^^^^^^^^^^i'tM^^itf^»00
Een criticus is een man, wiens horloge vijf minuten voor-

gaat op de horloges van andere mensen.
Sainte-Beuve ( 1 804- 1 869)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

zou daarom nooit een goed criticus kunnen zijn want hij

heeft uitsluitend horloges die precies gelijk lopen en dat

geldt ook voor zijn klokken en wekkers.

De tijd van WAANING mist nóóit!

Komtu eens kijken in onze showroom? 't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

HEMA warenhuis

seizoen openingstijden:

vanaf 19 april zondags geopend
van 13.00 tot 18.00 uur.

Maandag t/m zaterdag

van S.OOtot 18.00 uur.

Vrijdagavond

van 19.00 tot 21 .00 uur.

HEMA
Raadhuisplein 1, Zandvoort.

Te huur gevraagd
eerste 2 weken
van augustus:

woonruimte 3 a 4

slaapplaatsen

liefst uitzicht op zee.

Tel. na 18.00 uur
02507-17476.

Woningruil
Woont u in een te

groot huis van EMM?
Aangeboden:
kleine beneden

woning.
Br. ond. nr. Z 523
bur. V. d. blad.

Met spoed te koop aangeboden
In Zandvoort

groot bovenhuis
met uitgebouwde zolder.

Binnenkort leeg te aanvaarden.

Vraagprijs f 150.000,-

Inlichtingen:

telefoon 02507-12789.

Wegens omstan-
digheden te koop:

Duitse herder
met stamboom,

teef, 11 maanden.
f450,-

Tel.Ü2b07-17572.
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Te koop:

Fiat 128
'76, vr.pr. f 1800.-,

Zandvoort.

Tel. 02507 -12071,

Brugstraat 20.

GEVRAAGD:

nette
toiletjirffrouw

Strandpaviljoen 12 A
Talefoond2S07-1452G

Voor het a.s. seizoen zoeken wij nog een

part-time
verkoopster

Leeftijd tussen de 30 en 40 jaar.

Werktijden: woensdag en vrijdSg van 14.00 -

22.00 uur en 1 x per 14 dgn. op zondag van
14.00 tot 22.00 unr.

Thorbeiikestraal/lioËk Kerks^aat • Zandv«»rt
Tel. 02507 - 1 45 93.

É::S-^

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

HONG - KONG
t- iS -^ #

Haltestr. 69 hoek Zeestr.

Zandvoort tel. 02507-17897

SPECIALE AANBIEDING:

INDISCHE RIJSHAFEL
•i- glas wijn;

koffie toe.

f 15,- pp
all-in

AFHALEN:

Babi pangang
speciaal

(mager varkensvlees met taugé
in pikante saus)

flO,-

WELZIJN IN

NOORD-HOLLAND
Gedeputeerde Staten van Noord Holland

hebben een nota uitgebracht:

'Provinciale planning op het terrein van het

specifiek welzijn'.

Deze nota geeft een procedure aan voor

de planning op verschillende terreinen

van het specifiek welzijn.

Onder specifiek welzijn vallen terreinen

alsvolksgezondheid, maatschappelijk

welzijn, cultuur, sport, jeugdzaken.

De nota is inmiddels toegezonden aan

een groot aantal instellingen,

organisaties, gemeenten e.d.

Hef college van gedeputeerde staten wi I

iedere belangstellende burger,

geïnteresseerde groepen en organisaties

de gelegen heid geven over de nota te

discussieren.

Erzal een bijeenkomst worden gehouden
opdt>nderdag23april;

Provinciehuis, Dreef 3, Haërlem.

Deavond begintom 19.30uurenwordf
geleid door dhr. C. J. Korverlidvan

gedeputeerde staten.

U bent van harte welkom bij deze

bijeenkomst.

De nota 'provinciale planning op hel

terrein van het specifiek welzijn' of een

samenvatting ervan is te verkrijgen bij de
provinciale griffie tel. 023-163426.
Voor meer informatie kunt u bellen naar

bureau voorlichting van de provincie,

Dreef3 in Haarlem, teL 023-163309.

pro/inciaal bestuur
vannoord-hdland

1* •<.
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Bij het zaklopen was behendigheid belanqrii'ker dan netjes paardrijden.

Eerste ponydag van Noord-

hollandse Ruitervereniging

Gevraagd nette

lOÜBljllfflUUW

Strandpaviljoen 17,

tel. 17930.

Huishoudelijke

hulp
gevraagd.

Tal. 02S07-14313 na
18.00 uur 17505.

AERDENHOUT - Afgelopen
zondag stond Mariënweide in

het teken van de pony. Er was
een uitgebreid programma:
dressuur, springen en gymkhana
(behendigheidswedstrijd)

,

waarbij de jonge ruiters weer
eens lieten zien dat zij niet

onder deden voor man en
paard. Dit evenement ging uit

van de Noordhollandse Ruiter
Vereniging.

Er waren ruim 40 deelnemers aan de

dressuumibriek B 1, die verdeeld over

twee ringen hun kunnen toonden. In de

ring, gejureerd door mw. Mans behaal-

de Nicole Kroneman met Klip de eerste

prijs en in de ring van mw. Naessens
werd Danielle Horeman met Dusty
één. Mw. Overliese jureerde de dres-

suurrubriek L en M; Jaqueline Siebels

met Gipsy Queen en Betty Burger met
Anydale Mark werden eerste.

Verder waren er twee amazones uit de
nationale selectie, één van de Landelij-

ke Pony Ruiters en een van de Neder-
landse Pony Club. Zij reden voor het

kritische oog van mw. Naessens een Z
proef. Miep Huydink met Blikkenbur-

ger Polly behaalde het oranje lint

(Iste).

Er waren drie springrubrieken, 60-80

cm, 80-100 cm en springen met handi-

WONINGRUIL:
Aangeboden: 3 kamer-etage met gr. waranda
Amsterdam Oud-Zuid (zijstraat van Baerle-

straat). Huur per mnd. f 180,- .

Gevraagd: 3- of 4-kamerflat te Zandvoort-
Noord. Huur ca. 650,- per mnd. (incl. cv.)

Belten na 18.00 uur: 020-735678. PEUGEOT
Pakveldstraat 21 Zandvoort.

Tel. 02507 - 12345 TALBOT

cap, alle gejureerd door de heer Naes-

sens. Na een spannende strijd gingen

Sigried Kool met Letty, Maaike Vooit

met Alex en Antje de Vries met
Driftkikker, met de eerste prijzen naar

huis.

Gymkhana

Bij de gyiiikhana, die ditmaal bestond
uit een stoelendans en zaklopen, is

behendigheid belangrijker dan netjes

paardrijden. Dat maakt dit onderdeel
van het programma ook zeer geschikt
voor beginnende ruiters. De kleinsten

mochten door vader of moeder, ooms
of tantes, geholpen worden. De Jielpers

raakten vaak zo in vuur en vlam dat de
toeschouwers zich afvroegen wie er had
ingeschreven.

Danielle Horeman werd bij de stoelen-

dans eerste, Anouk Steinke tweede en
Arianne Schotvanger derde. Bij het

zaklopen was de volgorde: 1. Annelies
Veres, 2. Katinka Schotvanger en 3.

Anouk Steinke.

Anouk Steinke was bij beide onderde-
len bij de eerste drie en werd zo
dagkampioen.
De volgende ponydag op Mariënweide
is op 3 mei.

Haarlemse Jachtclub

organiseert

klasse-evenement

in

HAARLEM - Op zaterdag
25 en zondag 26 apriJ organi-

seert de Haarlemse Jachtclub
het eerste klasse-evenement
in de Vaurienklasse. Er wor-
den drie wedstrijden gevaren
op de Mooie Nel met deze
sportieve, internationale zeil-

boot met een lengte van vier

meter, die door twee man (of

vrouw) gevaren wordt.

be vie&kfi0ch ftjdens dit wt-ekeinde

lelden tevens als seleclieweekeinde

<>oor de leu^dwereldkampioenschap-
pen, die dit jBSr van 17 tot en met 23
juli verzeild worden op een stuwmeer
in zuidelijk België. Verscheidene kans-
hebbers uit de regio zullen aan de start

verschijnen, onder wie de gebroeders
Sepers, Nederlands kampioen van vo-

rig jaar. Wie mee wil doen of meer wil

weten over de Vaurienklasse, kan Bert
Waardijk in Bloemendaa! bellen; tele-

foon 023-254953.

Programma Vereniging

Vrouwen van Nu
Maandag 13 april: de bridgeclub ein-

digt het seizoen met een bridge-drive in

Zomerlust. Aanvang 13.00 uur.

Ook voor de klaverjasclub is het sei-

zoen afgelopen. Het eindtoernooi

I

wordt om 20.00 uur in Zomeriust ge-

houden,
insdag 14 april: exkursie naar Haa-

jtrecht, waar de prachtige stijlkamer in

iet museum Bisdom van Vliet berwon-
:rd kan worden. Daarna door naar

Bergeyk, waar men te gast is bij de
^Campinafabriek, waar behalve van de
rondleiding en dia-vertoning ook van
koffie met iels lekkers kan worden
genoten. Kosten ƒ 20,— p.p. Vertrek

om 7.30 uur vanaf het Gemeenschaps-
huis, waar men ca. 18.00 uur weer
terug zal zijn.

Woensdag 22 april: wandeling o.l.v.

mw. v.d. Kruys naar het Karrewiel.

Vertrek om 10.00 uur vanaf de Roton-
de.

Donderdag 23 april: bezoek aan Da-
miate Pers (Haariems Dagblad), Oude-
weg 12-14, Haariem. Om 13.30 uur
rijdt bus 10 vanaf station Haarlem naar
deze krant. Na een korte inleiding kan
men zien hoe een krant tot stand komt.

(

DROGISTERIJ DEGAPER IS WEER OPEN
OPENINGSKNALLERS:

VOOR DE DAMES

Givenchy e.cl.t. spray . 19,95

Jontue e.d.t. spray vanRevionnu.3,95

Cabochardspray e.d.t. nu 1 1,95

Lanvin Eau Arpège
spray nu 19,75

Marbert spray e.d.t. nu 15,00

Musk spray van 12 50 nu 8,50

Tramp spray e.d.t. van9,g5nu 6,95

Je Reviens Worth-
spray e.d.t. nu 16,95

EEN GREEP UIT ONS ASSORTIMENT:



Alle eieren gezocht op de Grote Krocht...

. . . dan nu een bloemetje gekochtl 'ERICA' GROTE KROCHT 24,
ZANDVOORT

Hét Ka&tenhuis

wmÊf>&M'^Ê?m

ll^iohiregordijneii
ïtejH?'/'.;(klêtlr echtis jaiar

;:=<;^';ijarantié. In iedere

i|:/ov ïaeyvéns^e'maat

g^JHetKëstenhuis'
tS:^;5::;..Grote Krocht 25,;' ^^

;'

mmeim&di'e
Vrijdag koopavond.

Grote Krocht 19. Zandvoort.

Telefoon 02507-1787»

„ile schatkist"

Vele nieuwe

leuke dingen
vindt u in de

schatkist.
oCSd

Grote Krocht 15

Zandvoort
Telefoon 02507-15933

Vrijdag koopavond
van 7 tot 9 uur.

Groots!
Zonnig geprijsde

zonnebraSEen

Optiek Slinger
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort
telefoon 02507 - 14395

Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond

Tekoopaangeb.:

Broodjeszaak

in centrum van Zand voort, met veel ruim-

te, geschikt voor vele mogelijkheden.

Inlichtingeni

tel. 02507-17751 of 020-844277.

TURELUURS
VAN HET

TUREN?
Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant

lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor

gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan

voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.

Modeme oogmeting. Onze persoonlijke serwce is 'n

begrip.

V /^en brir\
\\ //nodig. Wij \\

Tureluurs
van het turen ?

WIJ ZIJN ER VOOR!

GROTE KROCHT 29 - ZANDVOORT - TEL. 02507-16957.

Boek en kantoorboekhandel

Sigarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort
telefoon 02507-16033

Uw adres voor:

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR

ARTIKELEN

ROOKWAREN

STAATSLOTEN

TOTO/LOnO

Kom eens kijken,

wijhebben leuke pads-spulletjes!

Terug in Zandvoort

Vanaf 1 april

overdekte fietsenstalling

geopend van 06.00 t/m 01 .00 uur.

Per dag /^ 1.25 - Per maand f 10.00

Tevens rijwielverhuur

Grote Krocht 18 - Zandvoort.

HETENIGEECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

^ De bekende witte Mercedessen

5K Mercedes Old-timer 1935 type 320
5K Trouwkoetsen bespannen met
2 of4paarden
Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600/17588

Ze rijr^^er weer

grote veren-kussen

2 voor

35.-

1 deurs hang- of

legkast
inwit-grenenof bruin

172-50-50

125.-

Wij zijn geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.00 tot
18.00 uur. Vrijdagavond open van 19.00 tol 21.00 uur.
Zaterdags gesloten.

ALBERT HEYN
Zandvoort

GROTE VLEESAKTIE
® iedere week extra lage aanbieding
» iedere week gratis stuk vlees te

verdienen.
Kom kijken.

Grote Krocht 9.

's morgens gebracht - 's rniddags al schoon.

Rijwielhandel BOS
voor o, a.

Ëmpo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en div.

kindérrijwielen. Tevens

KIS-sleutelservice en

rijwielverhuur
Grote Kocht 27, telefoon 12954

U vond al wat U zocht
op de Grote Krocht
Maar het wordt nu pas echt zoeken.
Bijna alle winkeliers op de Grote Krocht gaan nl. in de periode van 10 tot en met 21 april a.s. in hun etalages een aantal eieren

verstoppen of ophangen of wat dan ook.

Paaseieren natuurlijk, maar er kunnen ook kleinere of grotere eieren bij zijn, gekleurd of niet gekleurd- alles te\t mee.
Als u het aantal eieren, welke in de etalages aanwezig zijn, bij elkaar optelt en U raadt het juiste aantal, heeft U kans!

LANG WEEKEND PARIJS
te winnen (dagen) voor twee personen.

Voorts zijn er nog 9 andere prijzen beschikbaarm welke door de winkeliers beschikbaar zijn gesteld.

Dus wel de moeite waard om dit jaar eieren te gaan zoeken.

De spelregels zijn:

U telt de eieren in elk der etalages die kenbaar zijn met een bordje "deelnemer eierenzoekwedstrijd".

Het totaal vult U in op de aangehechte strook onder aan deze advertentie.

Dit strookje in een gesloten enveloppe en in de bus deponeren bij reisburo Kerkman, Grote Krocht 20. Dat is trouwens ook het

adres als U nadere informatie wenst.

U mag het ook in de winkel afgeven.

Door ons worden de strookjes dan gecontroleerd en hij/zij die het juiste aantal heeft geraden en ingevuld, krijgt de eerat prijs.

De andere prijzen gaan naar de meest goede uitslagen.

Bij meerdere goede uitslagen trekt Notaris Weve op 24 april om 16.00 uur dawinnende prijzen.

De deelnemende winkels/zaken zijn:

Alg. Bank Nederland (in etalage naast ingang wisselkantoor).
Taxi Jansen B.V. (in kleine etalage naast voordeur).
Reisburo Kerkman.
Opticien Slinger.

Bloemenmagazijn Erica.

Wezenbeek dierenspeciaalzaak,
't Luifeltje handwerkzaak.
Nutsspaarbank (etalage Grote Krochtzijde).

Doorduin opticien
Ad Veer groente en fruit.

Azeanette stomerij.

LIda Bromet mode.
R. Visser tijdschriften en rookartikelen.
De Schatkist cadeau-artikelen.
Albert Heyn (in de hal bij de ingang).
Bos fietsen.

Vergunning Kamer van Koophandel, no. 4, d.d. 3-4-1981.

De winnende deelnemers ontvangen van ons persoonlijk bericht

Hierlang afknippen:

Volgens mijzijn er eieren.

Naam:

: Adres: Woonplaats en tel.nr..

s.v.p. met blokletters invullen.

¥ari Zandvoort-raoord tot Zandvoort Zuid/%/VRT VEER
GROTE KROCHT 23, TELEFOON 14404, ZANDVOORT VOOr grOente Cfl frUÏt

Voer voor

kuikens, kippen
fazanten,

eenden

ISfezenbeek
Grote Krocht 28.

Zandvoort

«lus ik kochtwat ik zocht op de Grote Krocht!
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voor Vrijwillige Hulpverlening worden gerealiseerd, dan zal het voor de
jeugd van Zandvoort in de leeftijd van 12-18 jaar mogelijk zijn om op
bepaalde middagen antwoord te krijgen op vragen die hen bezighouden,

antwoorden op problemen, df en dat is ook belangryk, kunnen ze

telefonisch contact krijgen met iemand die naar hen wil luisteren. Vanaf 1

mei stelt het Centrum voor Vrywillige Hulpverlening haar telefoonnum-

mer beschikbaar voor het houden van een jeugdtelefoon. Dit nummer:
17373 kan men dan op maandag- en vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.30

uur bellen. Op die middagen zal een staf van zo'n acht è negen
medewerkers aanwezig zijn om te luisteren naar jonge mensen en wat
belangrijk is, zal men trachten gezamenlijk een juist advies te geven.

De jeugdtelefoon in Amsterdam, Rot-

terdam en Utrecht, welke nummers
ook regelmatig worden vermeld in de
schoolkranten, voldoen in deze steden

,

a^n een grote behoefte. Gebleken is

dat er toch veel jonge mensen zijn die

.

met problemen kampen waar de naaste

omgeving geen weet van heeft. Deze
problemen concentreren zich meestal
rond thuis, (veel relatiestoomissen)

school, werk terwijl ook problemen
rond verliefdheid, sex, drugs etc. een
grote plaats innemen.
„Wij hebben gemeend, na informatie

bij sociaal werkers, scholen, politie en
het vroegere bestuur van het Jongeren-

centrum „De Nachtuil" dat er in Zand-
voort een grote behoefte bestaat aan
een jeugdtelefoon". Het blijkt dat na
sluiting van het jongerencentrum per 1

januari er in onze gemeente nu weinig

mogelijkheden zijn voor de jeugd om
eens bij te praten of uit te praten. Juist

bij De Nachtuil kwamen veel pro-

bleemjongeren, die professioneel ge-

holpen konden worden zodra dit dooT
het bestuur werd gesignaleerd. Met
name één der plaatselijke predikanten

heeft zich zeer intensief met deze vorm
van hulpverlening beziggehouden. Nu
•kunnen deze jongeren nergens meer
terecht, daarom bestaat er bij de vroe-

gere leiders ongerustheid over de zo
ogenschijnlijke rust. Wij dachten er

goed aan te doen, zo spoedig mogelijk
met een telefoon te starten", aldus één
der medewerkers van het Centrum.

Anonimiteit

Bewust worden namen van medewer-
kers niet vermeld, want geheimhouding
is één der eerste vereisten van een
jeugdtelefoon. Het is de bedoeling dat

jongeren met vragen verwezen kunnen
worden naar bevoegde instanties. Vaak
is het onwetendheid van de jeugd die

hen in de problemen doet belanden.

,,Misschien uit een soort valse schaam-
te, misschien ook uit angst, zwijgt men

de directe omgeving dit signaleert,

daarom de jeugdtelefoon, niet óók,
maar speciéSl in Zandvoort" aldus een
vrijwilliger, die zegt dat alle medewer-
kers van het Centrum de laatste maan-
den hebben besteed aan een training

die door hen werd gevolgd bij andere
jeugdtelefoonccntra.

Voor de medewerkers is luisteren bij-

zonder belangrijk. Het is dan ook niet

de bedoeling dat de medewerkers, of
de mensen achter de jeugdtelefoon zich

zullen bewegen op het vlak van de
professionele hulpverleners, belangrijk
echter is wel dat zij jonge mensen
kunnen verwijzen naar diè instanties of
personen die deze jeugd de helpende
hand kunnen bieden.

Toekomst

Voorlopig moet de jeugdtelefoon wel
gezien worden als een experiment. Het
is natuurlijk de vraag of deze inderdaad
in een behoefte zal voorzien. Na een
aanloopperiode van zo'n zes maanden
zal nader worden bekeken of men met
de jeugdtelefoon door zal gaan, èf er

uitbreiding nodig zal zijn, óf dat men
beter kan stoppen.

In kringen waar men zich bezighoudt

met het jeugd- en jongerenwerk is men
wel van mening dat er in Zandvoort
weinig gelegenheden zijn waar de
jeugd opgevangen kan worden. Enke-
len menen dat er zeker voorzieningen
moeten komen. In ieder geval is men er

wel van overtuigd, dal de jeugdtele-

g^n^mr^-™ ^ * * » ^ ^ J ^ *^ a^ '^^-^f fi^wffliirn -iitili
• n^nM'

Telefonische hulp ook voorJongeren. Na 1 mei op maandag- en
vrijdagmiddag van 16.Ó0-17.30uurtel.: 17373.

foon een eerste aanzet kan betekenen waar ze kunnen aankloppen. Voor hen

voor de jongeren in Zandvoort die zal de jeugdtelefoon zeker in een be-

kampen met problemen en niet weten hoefte voorzien.

AUeS KAN, AUÊSMAGINBADMODE ISSI

"Woman in love"

grootse modeshow
ZANDVOORT - De viering van het eerste lustrum van JM Coifleures Internatio-

nal is maandagavond 6 april in Hotel Bouwes uitgegroeid tot een modeshow van
internationale allure. Niet alleen toonde JM Body Fashion International de
foundation lingerie en badmode 1981, de medewerking van onder andere Brossois

(schoenen) en Hildering Parfumerie (accessoires) en niet te vergeten de bijzondere

kapsels van JM Coiffeures (Monique Greve) zorgden ervoor dat deze modehow ver
uitging boven de shows die men tot nu toe in de badplaats was gewend.

In Hotel Bouwes waar de zaal smaak-
vol was versierd met bloemen van Erica

(ware sprookjesstukken waren daarbij)

was het voor het in groten getale

gekomen publiek moeilijk een goed
plaatsje te veroveren. Een goede ge-

dachte was het dan ook geweest van
Poop tot Pool om televisietoestellen

zodanig op te stellen dat ook de dames
achterin nog een goed overzicht kregen
van de show via de vedeo.

De mannequins Susan, Joy, Ans,
Greet, Laura, Bianca, Sonja en Carla

zorgden voor een wervelende show.
Duidelijk blijkt in de foundation de
tangaslip favoriet. In verschillende

kleuren en merken, met of zonder
bijpassende bra's werd de foundation

getoond. Bij JM Body Fashion Interna-

tional blijkt duidelijic dat de trend uit

diverse landen heel verschillend is. Zo
waren uit Duitsland terug de torso-

ietjes, waarvan de combinatie met tan-

gaslip (Escora) te leveren in tien ver-

ischillende kleuren voor een prijs van
jond de honderd gulden. De Franse,

!onder andere van Prima Boutique van
!zuiver kant konden slechts op bestel-

ling worden geleverd en zijn dan ook
kostbaarder, namelijk circa ƒ 200,—

.

„Uit Amerika was de bodystocking (ski-

intillating van Vasarette) voor slechts

'J 59,— ideaal voor de jongere vrouw.
|Ook werden enkele topjes getoond,
Twaarvan de combinatie met een culotte

;van broderie van Givenchi terecht ap-
.pilaus ontving.

;
Alle getoonde bra's hadden een uitste-

kende pasvorm, waarvan veel op stra-

pless te verkrijgen zijn. De nieuwe
kleur Nevada van Aubade was beeld-

] schoon. Pure zijde was er o.a. van
"Bleyle, terwijl als nouveauté ook de
/nieuwe kleur van Vasarette werd ge-

toond. Een aparte tint blauw.
Voor de meer sportieve vrouw van
Warner Gold de nieuwe set die een
maximum aan bewegingsvrijheid ga-

randeert zonder dat men gehinderd
wordt door haakjes en /of sluitingen.

Mooi en praktisch.

Lingerie

Katoen blijkt ook voor het nieuwe
seizoen het materiaal waarmee ook in

de lingerie-afdeling veel wordt ge-

werkt. Broderie, in beeldschone com-
binatie waarvan het getoonde model
door Carla met kleine rosé strikjes zeer

romantisch was. Ook in de nachtmode
kan alles, uit Duitsland veel babydolls,

van Art Fashion (Vasarette) meer spor-

tieve en bonte modellen, tot de klassie-

ke heel mooie geel zijden pyama die tot

maat 50 leverbaar is.

Leuker dan de nachtmode van Art
Fashion waren de jumpsuits van dit

merk, praktisch en jeugdig. Uit Frank-
rijk voor de nachtmode veel geplisseer-

de modellen. Duurder, maar bijzonder

mooi waren in deze serie de velours

dusters van Belle Epoque te leveren in

tien verschillende kleuren in de prijs-

klasse van ƒ 200,— tot ƒ 300,—. Maten
tot 46. Terwijl de splitnachtjapon van
Escora, met zoveel charme en zwier

getoond, terecht een ,,open doekje"
kreeg.

Badmode

Na het optreden van Benny Neijman
door de aanwezigen op hoge prijs

gesteld, met onder andere het liedje

„vijftien jaar", die een uitstekend en-
tertainer blijkt te zijn, werden er door
de eigenaar van JM Body Fashion een

JAdvenentie)

NU MEER DAN OOIT
VERGELIJK DE PRIJZEN èn...
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ZANDVOORT

aantal kleine prijsjes als verrassing

verloot. Een charmant gebaar was het

geven van een korte show aan het

modehuis Cortina van Henk Schuite-

maker. Hier bleek dat Bermuda shorts

„in" zijn, ook het broekpak is terug.

Verder .veel combinaties, waarvan
Bleyle zoals gewoonlijk werd geken-

merkt door een onnavolgbare chique.

Niet vergeten mag worden dat de
schoenen van Brossois die deze avond
werden getoond, zeker niet kostbaar

zijn en er op dit gebied veel te koop is.

Er werden zilveren haksandalen ge-

toond voor ƒ 79,95, muiltjes, pumps,
queenies en ook een pump met sleehak

was nieuw. Bij de badmode ook veel

slippers, waarvan de zeer voordelige

„kralen slipper" het bijzonder goed
doet.

Het Hollandse huis Mariëlla Bolier

slaat zeker geen slecht figuur tussen de
buitenlandse modellen in de badmode.
Bikini's met perfecte pasvorm, verstel-

bare bra's en niet te vergeten de
bijpassende omslagdoek zijn ,,in". Uit

Italië kwam veel zwart met hoogopge-
sneden pijpen óók in de badpakken.
Het overwegend jeugdig publiek kan
deze zomer kiezen uit verschillende,

combinaties, mét strandjurkjes, zonder
strandjurkjes, rokken en omslagdoe-
ken. Als de zon een beetje wil schijnen

kan Zandvoort deze zomer de allure

krijgen van een chique badplaats, mits

men eerst langs JM Body Fashion
International langs gaat.

Van de vele merken was het Bleyle die

een charmante collectie „functionele"

badpakken brengt. Het woordje „func-

tioneel" klinkt niet zo leuk voor de
grotere maten, maar bijzonder char-

mant waren ze wel met bijpassende

rokken. Mooie badjassen van Funny
Clair, vrolijk, Bikini's en badpakken,
strappless, of zoals bij Lovable slechts

met één bandje, het kan en mag en ziet

er leuk uit. De iets hogere broekjes zijn

bij het merk Lovable in, terwijl in veel

gevallen de omslagdoek, maar dan ook
wel van cièe georgette duurder is dan
het badpak. Niet vergeten mag worden
het T-shirt van Art Fashion, slechts

ƒ29,— en voor jongeren ideaal.

Trouwens ook bijpassende T-shirts in

combinaties met rokken zijn ,,in".

Ondanks de vele modellen, de variatie

in het programma, onder andere de
verloting van reizen naar Brussel en
Düsseldorf aangeboden dor Eurosol,

was de show toch nog omstreeks half-

twaalf afgelopen.

Sprak een dame bij de garderobe:

„Jammer dat ik toch niet van die

bonbons van La Bonbonnière en al die

hapjes kan afblijven, want nu wordt het

misschien toch een grotere maat, of ik

moet gaan lijnen voor ik wat nieuws
koop".

Na het zien van deze show is het volgen

(Advertentie)

NU MEER DAN OOIT
VERGELIJK DE PRIJZEN èn...
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ZANDVOORT

K&kflienstén
Zondag 12 april

ZANDVOORT
HERVORMDE KERK, Kerkplein

10.30 uur: ds, C. Mataheru (crèche

aanwezig).

19.00 uur: vicaris Th. Haitjema (Cate-

chesedienst). In de Calvijnzaal van de
Gereformeerde Kerk, Julianaweg 15.

GEREFORMEERDE KERK, Julia-

naweg 15

10.00 uur: ds. P. van Hall.

19.00 uur: vicaris Th. Haitjema van de
Hervormde Kerk, Catechesedienst.

NEDERLANDSE PROTESTAN-
TENBOND, Brugstraat 15

10.30 uur: prof. dr. C.W. Mönnich van
Amsterdam (Ev. Luthers).

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochiekerk St. Agatha, Grote

Krocht

van een dieet misschien toch aan te

raden, want in de kleinere maten is de

keuze overvloediger dan in de grotere

en het zou zo jammer zijn om juist dat

aparte model bij JM Body Fashion

International te moeten laten hangen

voor die onnozele paar extra pondjes die

men te veel weegt.

Margreet Atcs

Zaterdag 11 april 19.00 uur: Eucharis-

tieviering met orgel en samenzang.

2k)ndag 12 april 8.45 uur: Stille Eucha-
ristieviering.

10.45 uur: Eucharistieviering met me-
dewerking van het St. Caecilia kerk-

koor.

RADIOKERK, Bloemendaal, Vijver-

weg 14

9.30 uur: ds. Jac.P. Dondorp van IJ-

muiden.
15,30 uur: ds. E.Th. Thijs, (experimen-
tele dienst).

19.30 uur: ds. L.J, Boeyinga,

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30

uur en 16.00 uur, zondag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraal 1,

Haarlem-Noord.

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
Maandagmiddag 13 april 15.00 uur
samenkomst in huize ..Pniél",

Zuiderstraat 3.

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE
Zondagmorgen 9.45 uur: dienst in ge-
bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.

Burgelijke^Stónd^l

Geboren: Natasja d.v. P. Lucassen en
Joh. Was; Pauline. d.v. J. v:iu den
Hoed en I.F.E.M. Loogman; Leo, z.v.

H,G. Pellerin en H.M.H, van Nickcrk;

Suzainie, d,v. D. C. Langelaur en W,E.
Noorlander: Ilona, d.v. N.J. Maa.'; en
LA. van der Meer; Erik Luc, z.v.

J.C..M. Gerrits en M.H.J. Bo.sdricsz.

Ondertrouwd:
Jansen.

J.J. Akkerman en J.

Gehuwd: A. de Jong en A. Soimcvelt;

R. van der Woude en A.F. van Deur-
.sen.

Overleden: Wiihelmina Stoeliiorst geb.

Schagen, 87 jaar.

Supermarkt gaat verhui-

zen

ZANDVOORT - De kogel is door
de kerk! Op een groot biljet, aange-

bracht bij de ingang van de super-

markt ,,De Dagmarkt" aan hel

Stationsplein kunt u het lezen, dat

deze bekende dagmarkt in de loop

van de maand april gaai verhuizen

naar de Oranjestraat no. lö i.n de

voormalige Rinko-garage. De ver-

bouwing is al in volle gung. Wal er

met het garagebedrijf aldaar, (tot

nu toe een begrip in onze geniccütc)

gaat gebeuren, weel ik nog nift. Ik

hoop u daarover te kunnen inlich-

ten, nadat ik de heren Jongsma
erover benaderd heb. Vraag twee

blijft, of we nu wel zo heel cig biij

moeten zijn met deze verhuizing.

De dagmarkt was op het Stations-

plein een begrip en we zullen eraan

moeten wennen.-dat deze zaak ver-

dwijnt. Bovendien komen onze

grootwinkelbedrijven nu wei heel

dicht op een kluitje te zitten.

Ik tel - bijna zittend op eikaars lip -

achtereenvolgens Alben Heijn, de

Hema, de Enkabé, straks de Dag-
markt. Dan betrekkelijk vlak erbij

in een kleine plaats althans, Super-

makrt Dirk van den Broek en alsof

het niet op kan tenslotte nog in

Zandvoort Nieuw Noord ,,De

Spar", vindt u het niet genoeg in

een plaats van ruim 16.000 inwo-

ners? Ik wel! Enfin, we zullen moe-
ten afwachten, hoe dit alles zich

ontwikkelen gaat. Ergens heb ik in

dit opzicht toch wel een beetje rare

smaak in m'n mond.

En 't kan niet op

En 't kan in dit opzicht met onze
winkelbedrijven niet op! Ik vernam,
dat vleesgrootmeester Teekens zijn

slagerij pas gaat openen vermoede-
lijk begin mei. Eerder is de verbou-

wing niet klaar. En eveneens op de
Grote Krocht, (u merkt nog wel
waar en wanneer) maar in elk geval

vóór het begin van het nieuwe
seizoen, komt er een zgn. ,,broodo-

theek" bij, gecombineerd met een
kaaswinkel. Ik hoorde een naam
noemen van ene van der Storm uit

de Gen. Cronjéstraat in Haarlem.
Ook maar weer afwachten en blij

zijn en blij blijven!

Glas is

geen afval

gooi het in de glasbak

arnhem heefc 'm ook..!

Glascontainers?

Reeds enkele malen bepleitte ik

voor Zandvoort hef aanschaffen van
zgn. ,,glascontainers", zoals die in

verscheidene plaatsen in ons land

reeds met groot succes in gebruik

zijn. Een van deze plaatsen is Arn-
hem en men is er wild enthousiast

over. De afdeling Voorlichting van
die gemeente heeft - om de zaak
meer in de opebaarheid te brengen -

een affiche ven'aardigd met verkla-

rende tekst. Via een familielid, al-

daar woonachtig, ontving een inwo-

ner van onze gemeente zulk een
affiche, waarin deze zaak van A tot

Z uit de doeken wordt gedaan. Zou
het nu niet eens zaak zijn. dat ons
gemeentebestuur zich met het ge-

meentebestuur van .Arnhem in ver-

binding stelt? Wellicht komi men
dan tot resultaten. Er valt niet

alleen geld mee te verdienen, maar
het is toch zonde en jammer dat
jaarlijks zoveel waardevol afge-

dankt materiaal zó maar in de vuil-

nisbak verdwijnt. Misschien komi
men dan tot resultaten en.... baat

het niet. schaden doet het zeker
niet! En glas is er in Zandvoort
méér dan ons lief is.

Concert

Het jaarlijks door het Noord Hol-
lands Philharmonisch Orkest uit ic

voeren zomerconv-crt, he! zgn.

,,subsidteconcert is va.stgestdd op )

juli a.s. Ook nu weer zal het gege-

ven worden in de HervormJo kerk

aan het Kerkplein.

Een aantrekkelijk procraninui is

(Athvrioiiid

TiÖCl 11043
DAÖ EN NACHT ÖÉRËJkeAAR

Dr. Gerkéstraat47 rd - Zandvoort

samengesteld. Onder leiding van
dirigent Roelof van Driesten zal

worden uitgevoerd de Serenade
voor 8 blazers. KV 375 van W.A.
Mozarl, vervolgens speelt de violis-

te Skyc Carman het vioolconcert in

G gr. t. van J. Haydn en na de
pauze wordt besloten met de Sym-
fonie no. 2 in d gr. t. op 36 van
Ludwig van Beethoven. Een avond,
die u alvast maar moet noteren, al i'

ligt die nog ver van ons bed.

Opoe m d'r Parredais

Jcloi hebbe aliegaer welderis

'ehoort van die doinplaes .."t Parre-

dais". Je ken d'r nog altoos naer toe

gaene, as je een kaerelje koopt bai

Hilbers van de VV\'^ of bai ien van
die faine maisies die veur "m warre-

ke. Dan klimme jeloi an 't end van
de Parredaisweg over 't hek, ( dat

gaet gemakkeluk) en gaet dan on de
Zoi. Nou is Zanvert altaid 'n Parre-

dais 'cweesl, tenminste veur die

Zanverters die 'n ope oog en een
warrem harf in derloi falie hadde.
En niet van 't soort van liede welke
ik taatsteluk teuge kwam, dat leke

net gedrope Engele en daerdeur
laikt Zanvert bekant 'n ope inrich-

ting. D'r benne zelfs minse, die

'ezegd hebbe dat die liede hier

zaine, dat ze het ergens anders niet

naer hun zin hebbe en dat onze
vroede vaedere dit oit 'ebroed heb-

be, maer jae, de duvel zit wel
vaeker op 'n flewele kusse. In ieder

^eval, die minse motte nodig es 'n

bietje 'ekroit worre, want ze doen af

en toe zo flauw en nou ben ik waer
ik aindeluk weze wil: dië kroie

stinge eertaids veul, en nou ook nog
wel in en om 't Parredais. Nou
motte jeloi effe goed knaise (wete)

datte d'r "n hiele kwak kroie benne
D'r benne ook nog ,,krowaegens",
maar die hebbe d'r niks mee te

maeke. Die van main vent staet nog
altaid in 't doin bai 't leste werk van
de DUW, weet jeloi nog wel, met
meneer Schoenmaekers. Dan is d'r

ook nog een kro, die evenmin met
kroie te maeke heb, daer kraig je

allienig maer pain in je regge van,

zo van je schoer tot an je lende.

Maer de kroie, die ik bedoel, mot je

in je bikkesement kwakke. Maer
pas op! Je mot dat met liefde doen,
anders is de bik naer de ratsmodee
en kraige jeloi op je falie van die

manskerels, dat je 't bikke verpest

heb. En volgende week zal ik jeloi

over een hiele kwak kroie 'n pittig

verhaeltje vertelle. Daer is nou gien
plaes meer veur.

En dan nu... de VW
Het is lang stil gebleven met de
berichtgeving van en over onze
VW. Dat neemt natuuriijk niet

weg dat er op hef kantoor aan het

Schoolplein niet het een en ander
gebeurt en gebeurd is, maar nu het

voorjaar weer nadert en ook ons
dorp - dank zij de zorgen van
Publieke Werken - weer met bloem-
bakken is gesierd, valt er van ons
Toeristenbureau wel weer het een
en ander te melden. En op deze
vertrouwde plaats, aan het einde
van deze veel gelezen rubriek wil

Opoe met haar recepten misschien
wel 'n pietsie opschuiven om het wel
en wee van onzeWV bij u op tafel

te brengen. Verandering van spijs

doel eten nietwaar?

Zoals gezegd: het voorjaar is begon-
nen en onze VW heeft de eerste

groepsreis alweer ontvangen. Er
zullen er zeker nog wel weer een
aantal volgen. Vele van deze reisor-

ganisaaties waren al oude klanten

maar er zijn ook nieuwe contacten

gerealiseerd door het bezoeken van
beurzen in de laatste maanden. In

samenwerking met de .streek VW
Zuid Kennemerland is de Zand-
voortse VW met man en vrouw-
krachten lijfelijk zowel in Berlijn,

Brussel en Essen aanwezig geweest
om directe werving voor plaats en
streek te plegen. Ook in eigen land
werd tijdens de vakantiebeurs te

Utrecht hce! speciaal propaganda
gemaakt voor het nieuwe arrange-

nicni: ..Gasthc^'r van Zandvoort",
oen zaak die haar oorsprong vond in

lic Zanrivoorise Horeca-wereld,

maar door de VVV verder uitge-

houwd.
Nog L'N'cii... cti iict is alweer Pasen!

tk-t kan zijn. d.it u daar nog niet op
gerekend hebt, maar voor degenen,
dit' -dh reserve-adros bij de VW
wiüci) ingeschreven slaan is het NU
/aak. de beschikbare accomodatic
up te geven. Een telefoontje

(17947) en u krijgt alle informatie

die u iicbben wilt of noodzakelijk en
mogelijk is.

K. Sr.
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Part-time

nnedewerkster
ALLSTICK BV

klein handelskantoor in Zandvoort zoekt

actieve part-time medewerkster voor circa 25 uur per week
die in staat is na een inwerkperiode alle voorkomende kantoor-

werkzaamheden te vervullen t.w.

%stickers

zelfklevende etiketten

postbus 196
2040 AD Zandvoori

order administratie

bijbehorend typewerk
het behandelen van
telefonische aanvragen
fakturering

en boekhouding

Ervaring vereist.

Onze 7aak verzorgt met enkele Nederlandse drukkerijen de levering

van zelfklevende etiketten, stickers, e.a. drukwerk. De vooruitzichten

zijn goed.

Gaarne schriftelijke sollicitaties aan
ALLSTICK BV, postbus 196, 2040 AD Zandvoort

Ambachteiijk timmerwerk,
eo Isolerende beglazing:

twee spedailteiten van
Scfiolz Bouwonderneming
Hardhouten deuren, ramen, kozijnen en

scliuifpuien leveren wij, voorzien van KOMO-
keur, rechtstreeks aan particulieren vanuit onze

gespecialiseerde timmerfabriek in elke houtsoort

en maat. Alle deuren en ramen worden door

ons ook vakkundig afgehangen, voorzien van

hang- en sluitwerk, glas of isolerende beglazing.

ISOLERENDE BEGLAZING leveren en

plaatsen wij, mede door grote opdrachten van
bedrijven, instellingen en overheid, tegen de
laagste prijs.

Ook onze warmte- en geluidisolerende be-

glazing is voorzien van KOMO-keur en voldoet

derhalve aan de strengste normen welke aan
isolerende beglazing moeten worden gesteld.

• levering in alle maten en dikten vanaf
4 mm

• prijzen vanaf F. 195,- per m2 geplaatst
• subsidie 15% (maximum F. 750,-)
• huurders-, huiseigenaren- en woning-
bouwverenigingen 10% extra korting

BEDRIJF • levertijd max. 5-6 weken
• verzorging van uw subsidie-aanvraag
• gelijktijdige vernieuwing of reparatie van
ramen en kozijnen.

Voor een glashelder advies, vrijblijvende offerte

en timmerwerk van de bovenste plank:

P.F. SCHOLZ BOUWONDERNEMING B.V.
Ampèrestraat 1 1 1976 BE IJmuiden Telefoon 02550 -319 44

r^

Hele kilo

septemberkaas 9.98

Echte boerenboter!
Heerlijk op uw paasbrood!

500 gram voor maar 4.95

250 gram roomboter 2.20

Heerlijke verse eieren
lOstuks 1.98

Veisieruw tafel ook dit jaar weer met onze
leuke boterhammen

Tot ziens bij de

KAASHOEK
Haitestraat 38, telefoon 15000

Kijken kost geen geld.

T STIJFSELKISSIE

Leuke zonnejurkjes

Harempakken va. 125,-
in alle maten.

Gespecialiseerd in grote maten.

Tolweg 32, telefoon 02507-12952.

I. M: Body Fashion International en

I. M. Colffeurs International

zegt graag HARTELIJK DANK voor het komen

en de grandioze medewerking aan

Woman in love

Speciaal aan Erica, de Brossois, Cortina, Pool tot Pool,
L.A. Bonbonnière, Eurosol, Hildering, Hotel Bouwesen

Benny Neyman.

Josje, Mike, Sonja, Fred, Jaqueline, Carla, Cato, line. Rob en
alle kleedsters.

Tot volgend jaar!

„Shell Duinzicht"

Voor oNe verversen, doorsmeren,

banden, accu's, onderhouds-

beurten en reparaties, natuurlijk

naar „SHELL DUINZICHF.

U kunt uw auto overdag s/echt

missen? Maak een afspraak voor

de avonduren.

Vanaf heden kunt u ook
voor DIESEL-OLIE terecht.

SHELL STATION „DUINZICHT"
P. TIMMER

Dr. CA. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 13287.

Gun uw bedrijf de aandacht

van een (nog lang niet)

uitgelezen publiek...

ADVERTEER!

Autorijschool

G. V. Engelen
Ing. Friedhoffplein 11

Rijksgediplomeerd.

Voorafspraken bellen tussen 18.15- 18.45

uur, van maandag t/m vrijdag.

Telefoon 02507 - 1 38 87

Deze week bij Jamin

• eitjes met advocaatsmaak

200 gram \an 2,50 voor 2,25

• Hollands glorie

260 gram van 1,55 voor.

• Ananaspuntjes
200 gram van 2,45 voor

.

• Bitterkoekjes
225 gram van 2,05 voor

.

1,35

2,05

1,85

* Grote sortering ijSVCrkoOp
1 liter roomijs van 3,60 voor 3,30

JAMIN
Kerkstraat 22, Zandvoort,

telefoon 02507-12100.

Voor de a.s. feestdagen

een enorme keus in alle

bloemen en planten.

BLOEMENHLIIS

J. BLUYS
rialtcstraal 65 - Zandvoort

Tel. 02507 - 1 20 60

P.S. De specialist in

al uw bloemwerken.

Let op! Uw kassabon heeft waarde.

FOTO BAKELS

PASFOTO'S
7,50

10,95

19.95

Klaar in 2 minuten,

4 stuks

30 X 40 cm (van eigen negatief),

tot 18 april slechts

Daarna

KERKSTRAAT 29 - TEL. 02507 - 1 25 13

•..NIET TE GELOVEN
20*n kwaliteit en dan zulke pnjzen

dat kan alléén Medina, die vloert immers alles!

uit de kollektie van louëdë
t •.•

Oaldas
400 cm breed

gratis gelegd

Schitterend velours tapijt in 10 mooie
kleuren. Werkelijk onverslijtbaar. Op
zware foamrug. VAU 119 -

irelei

grafis gelegd

400 cm breed

Prachtig nylon bouclé tapijt in wel
5 mooie kleuren. Op zware foam-
"9 van 119.-

\&tb&
't Neusje van de zalm! 100 zuiver

woiien tapijt op dubbele jute rug.

400 cm breed VHll 269."

gratis gelegd

199.-
• «

enkentapijt
200 cm breed •*» •*

Modern tegelmotief

,

in 3 warme kleuren.

van 69,-

400 cm breed

Zuiver scheerwollen tapijt in 4
schitterende kleuren. Op dub

gratis gelegd

(Medina is óók uJ
SPECIALIST

Medina hee?,l,^„.=-™^e™„,-i„^^^^^^^

'=-'<-.g.„4",!<„'=--^w«en houden, ,,„_^ oosterse moZZ "' "'S'"^'

Zwaar velours

Bxccllcnt *'-''«

H'"-van 219.400 cm breed

j__ g Gedessineerd

TlAC!C"1ilfl<l velours tapijt

JLrI^nISIJLJUcI '" ^^ («leuren

400 cm breed anti-statischvan 229.-

249.ain
gratis gelegd

179,
gratis gelegd

179.
Haarlem

Gen. Cronjéstraat 4 (023-266277)

Anegang 27a (023-327956)

Grote Houtstraat 166 (023-317665)

gratis gelegd

UmfSkU Sklf%ul. Prachtig tapijt in berber en beige/bruin. jpB I^B 9AWCUCUlU Op zware foam-rug. -^ OJLWkM •^V
400 cm breed VaU o9.'

Boston
400 cm breed

gratis gelegd

Ijzersterk velours tapijt in 8 pracht- é^w tl^k Q^
kleuren. Op zware foamrug. Ëw^ vt^m wV

van 139.'

Rozetta
400 cm breed

Onverslijtbaar bloemtapijt in 3
fleurige tinten. Op zware foam-

van 119.-

gratis gelegd

Palermo
400 cm breed

Geweldig mooi nylon tapijt in 5
kleuren. Op zware foam-rug.

van 98.-

Primeur
400 cm breed

Zeldzaam mooie wollen nop-
pen Berber op dubbele jute

'"'
van 219.-

gratis gelegd

155.-

Margo
Geweldig mooie berber op
zware foam-rug. Kwaliteits-

tapijt- « MA
400 cm breed Vdn 1Q9.-

gratis gelegd

oo

BAGDAD!
Ideaal voor boot en caravan.

Absoluut rot- en schimmelvrij!

200 cm breed

tftft
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ilas in lood in De Buts

ZANDVOORT • Sinds enige tijd is aan het Dorpsplein het winiceltje „De Buts" van Roel Hildebrand en Non
Collens gevestigd. „De Buts" is een winkeltje annex atelier van allerleiprachtige dingen op het gebied van glas
in lood en gebrandschifderd glas. Wie een bezoek/e brengt aan „De Buts" heeft de keus uit een groot aantal
gebrandschilderde medaillons in alle soorten en maten, maar ook eigen ontwerpen of afbeeldingen van dia's
en foto's kunnen door beide jonge ambachtslieden in iedere gewenste vorm op het glas worden aangebracht.
De techniek van het brandschilderen en alles wat daarbij hoort wordt door nog maar erg weinig mensen
beoefend. Beide vaklieden van „De Buts" hebben in Haarlem hun leerschool gehad en zijn nu voor zichzelf
begonnen aan het Zandvoortse Dorpsplein. Veel van de afbeeldingen die zij op het glas aanbrengen zijn
voorstellingen van oude ambachten, maar ook schepen en dergelijke behoren tot hun repertoire. Sinds hun
vestiging in Zandvoort hebben zij alle verschillende karakteristieke plekken van de badplaats in glas
vastgelegd. „Onze specialiteit is echter het werken naar een foto of dia; familiewapens maar ook schepen of
gebouwen worden aan de hand van een dia natuurgetrouw in het glas gebrand. Op die manier krijg je een
unieke medaillon of wat dan ook", zegt Roel.
Ter ere van de opening geeft „De Buts" op alle afbeeldingen van Zandvoortse onderwerpen tien procent
korting, gedurende de hele maand april. En wie het proces van brandschilderen en glas in lood zetten, eens
van nabij tot stand wil zien kan rustig eens binnenlopen bij „De Buts".
Op de foto (Europress Nieuw Vennep) beide vaklieden voor een deel van hun collectie.

Weekenddiensten
»Ned. Ver. van Huis-

vrouwen Zandvoort

11-12 april 1981

AARTSEN
(Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.

Arts: B.F.J. Bouman, tel. 15600. Ver-
dere inlichtingen omtrent de weekend-
diensten worden verstrekt via de tele-

foonnummers van de huisartsen. An-
derson tel. 12058, Drenth tel. 13355,

i'Flieringa tel. 12181, Zwerver tel.
' 12499.

I TANDARTS: telefoon 023-313233.

1WIJKVERPLEGING: zr. R. Leur-

l
dijk, Jan Steenlaan 28, Heemstede, tel.

023-186637.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
\ Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,

Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023-
.313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht).

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

POLITIE: telefoon 13043.

BRANDWEER: telefoon 12000.
TAXI: telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorder-
straat 1, tel. 13459 (b.g.g. 023-320899
of 320464). Spreekuur op werkdagen
van 9.00 tot 10.00 uur, maandagavond

I WATKRSTANDKN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

van 7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens

afspraak. Voor deze hulpverlening, be-

schikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat er voor de vrager

geen kosten verbonden zij.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor infomatie, advies en hulp: tel.

17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot

12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus

100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis,
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30 tot

18.30 uur.

CRISISCENTRUM: Schotersingel 2,

Haarlem, tel. 023-256198. Geeft direkt

hulp wanneer u die nodig heeft bij

acute problemen.

Dinsdag 7 april 1981: Zomerlust Zand-
voort: koffiemiddag. Mevrouw Moe-
renburg (Haltestraat 14) houdt een
praatje over cosmetica en huidverzor-

ging. Ter demonstratie zal zij een van
onze dames een behandeling geven.

Dinsdag 14 april: Gemeenschapshuis
Zandvoort: kienen.

Vrijdag 24 april: vismaaltijd bij restau-

rant V. Duivenvoorden, Haltestraat 49
(opgeven bij mevrouw Louman, tel.

15405). Introducés zijn toegestaan.

Donderdag 2, 9 en 16 april: Gemeen-
schapshuis 21andvoort: spelmiddag, 16

april is de laatste spelmiddag van dit

seizoen.

ïüterdag 2 t/m 9 mei: reis naar het

„Schwarzwald" (is volgeboekt).

Datum
9 apr.

10 apr.

11 apr.

12 apr.

13 apr.

14 apr.

15 apr

16 apr

HW
7.23

8.09

9.10

10.27

11.53

0.37

1.48

2.45

Maanstanden
13.11 uur.

LW HW
2.57 20.46

3.33 20.43

4.23 21.52

5.30 23.13

6.55

8.21 13.11

9.31 14.15

10.26 15.05

zaterdag 11

LW
15.24

16.01

17.01

18.25

20.00

21.24

22.27

23.13

april EK

Wereld van het schip
AERDENHOUT - In Gallery Rob Kattenburg in Aerdenhout is van 18 april af

tot en met 26 april een expositie die de naam draagt ,,De wereld van het schip".

Te zien is een collectie maritieme schilderijen, tekeningen en prenten van
voornamelijk Nederlandse meesters uit de 17e, 18e eeuw en van kunstenaars uit

deze tijd. De expositie kan bezichtigd worden op werkdagen van 11.00 tot 18.00

uur en zaterdag en zondag van 12.00 tot 18.00 uur. Gallery Rob Kattenburg (De
Wiltzangk) is aan de Van Alphenlaan 5 in Aerdenhout.

Schilderij van Hans Goderis, „Twee veerkragen verlaten de haven van
Hoorn" (1625)

Rooie vrouwen over

vrijwilligerswerk

ZANDVOORT - De afdeling Zand-

voort van de PvdA Rooie Vrouwen
houdt op woensdag 15 april een thema-

avond over vrijwilligerswerk, in het

Gemeenschapshuis aan de Louis Da-
vidsstraat 17. Voor deze avond zijn

twee spreeksters uitgenodigd. Een van

hen is beleidmedewerkster van de FNV
en heeft ook mede de nota „Vrijwilli-

gerswerk" van de FNV opgesteld. De
ander is bekend met de Zandvoortse

vrijwilligerswereld en zal hier dan ook
nader op ingaan. De toegang voor deze

avond is gratis en alle belangstellenden

zijn hartelijk welkom.

Eeren zoeken bij

zwembad De Duinpan

ZANDVOORT - Alle kinderen die

zich zaterdag 18 april met een ver-

sierd paasei bU de kassa van zwem-
bad De Duinpan melden, krijgen

tegen inlevering van dat ei ƒ 1,-

reductle. De eieren die op deze

manier by de kassa komen plus nog
eens honderd eieren van De Duinpan
zelf, zullen op het terrein van het

zwembad verstopt worden, 's Mid-
dags mogen de kinderen dan de
verstopte eieren gaan zoeken. De
eieren mogen op allerlei manier ver-

sierd worden, maar moeten wel

(hard) gekookt z^n.

Randstad Publicaties

Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-2841

1

WULLUM V. d. WtKFF

Ons nuwe klokkespel Dat zint 'n

ieder wel. 't Brengt vreugde en ver-

tier, veur alle mense hier. Daerom
heer Nawijn dank veur al die zilv'ren

klank.

Gevonden

voorwerpen
ZANDVOORT - Bij de gemeentepoli-
tie van Zandvoort zijn m de maand
maart de navolgende gevonden voor-
werpen aangegeven:
zilveren armband met inscriptie „Mo-
nique"; gouden armband met inscriptie

,,Nancy"; blauwe ceintuur; bruine le-

deren wanten; draagbare radio; bril

met donkerkleurig montuur en koker;
VW-geschenkbon; boekenbon; knip-

portemonnee met treinkaartje; licht-

bruine portemonee met treinkaartje.

Voorts werden in maart 5 dames- en 4
herenfietsen aangetroffen. ledere

tweede en vierde woensdag van de
maand zijn er kijkdagen voor gevonden
fietsen op het politiebureau, tussen

14.00 en 15.00 uur.
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oitiere niet anniüereri.
-^

Daarom bankstellen en
^touii'^lióUands^li^as^eng

JOEGOSLAVISCH
RESTAURANT

DUBROVNIK
Zeestraat 41, Zandvoort
Jansstraat 44, Haarlem

heeft voor u een

SPECIAAL WIIVTERMENU

VAN MAANDAG Timvr^
- goulashsoep -

stokbrood
- gemixte gril/plaat -

3 soorten vlees (mager)

met verse salade,

saus

en aardappelpuree
- pa/acmka -

warm flensje met
koude roomvulling

f 14,50
Oil menu ib allf^n in Zandvoort

verkrijgbaar

Hescrvenngpn vanaf 15 00 uur

Telefoon 02S07-15110

In Haarlem hebben wij

iedere vrijdag en zaterdag

BALKAN VOIXSMUZIEK

(livel

Telefoon 023-322609

Voor UWopenhaard heeft Helex Schouwbouw inspirerende ideeën.

Helex boimt schouwen en maakt bovendien zelf

openhaarden. Als enige in ons land. Dat heeft veel voordelen
voor u. Want door die unieke combinalie beheersen wij

volledig de technische kant van uw gezellig knappende vuur.

Rookgasafvoer. Warmteleer. Druk- en
trekvereffeningstechnieken . . . ZodJrt u bij ons mag rekenen
op een openhaard die prachtig is om naar te kijken en
bovendien behaaglijk kan branden.

U zult bij ons verrassende ideeSn zien. Kom maar naar
Vogelenzang. Daar vindt u tientallen schouwen. Origineel.

Eigentijds. Klassiek. Volledig aan te passen aan uw eisen en
wensen.

U hebt zelf IdeeSn. Leg ze voor aan onze ontwerpers.
Samen komen wij er wel uit

bv/sdvMdxjuw

Leidsevaart 36. Vogelenzang, tel. 02502 - 8141" / 7639

Een nostalgische aanblik.

De hoek-openhaard is links open, Met
een vuurfcorf type 102 en een
verzonken asiade.

Het zwevende plateau van portugese
lei wordt omvat door een smeed-
ijzeren sierlijst In deze driezijdige

openhaard stookt men op een
verzonken rooster. De hap is even-
eens van smeedijzer.

Op de uitspringende hoek van een
'L-kamer staat deze rechts open
hoekhaard van 65 cm. Ingebouwd in

een schouw van handvormstenen.

De showroom van Helex Schouwbouw
vindt u in het voormalige station van
Bennebroek, Leidsevaart 36.

Open: ma t/m vrij 9-5 uur

za 10-4 uur

do-avond 7-9 uur.

f :
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Loeres voor John Lanting

ZANDVOORT - Traditiegetrouw werd vorige week woensdag door het Nationaal 1 april genootschap een aantal
Loeresbeeldjes uitgereikt aan personen die het dagelijks leven met de zo broodnodige humor hebben gelardeerd.

Dit keer werden de onderscheidingen uitgereikt in hotel Bouwes te Zandvoort.
Overigens liet het 1 april genootschap het dit jaar niet alleen bij de uitreiking van Loeressen. Het voltallige

genootschap ging namelijk dit jaar naar Den Haag, gewapend met een petitie waarin men verzocht die erkenning
van humor op te doen nemen in de universele rechten van de mens, en tevens 1 april tot internationale feestdag
te verheffen. De petitie werd aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, de heer Dolman, die beloofde
het ludieke verzoek aan de Kamer over te brengen.

De Prix de Joke 1981 werd door de jury van het genootschap toebedacht aan de kantonrechter mr. J. Pruim uit

Terborg. De heer Pruim verdiende de trofee door op 5 december jl. de verdachten die voor hem verschenen op
rijm te vonnissen. In de categorie „Humor in Beeld" ging dit jaar de Loeres naar de acteur John Lanting (Theater

van de Lach) en de inter-Loeres in de klasse „Humor in Beeld" was voor de Amerikaan Allen Funt, de geestelijke

vader van programma's met verborgen camera's.

Op de foto de overhandiging van de Loeres aan rechter J. Pruim in bijzijn van maar liefst drie „Goedheiligman-
nen". (Foto: Wilfried Overwater).

Zeepkistenrace

ZANDVOORT - Evenals vorig

jaar houdt de Autosportvereni-

ging Sandevoerde in samenwer-

king met het Comité Viering

Nationale Feestdagen Gemeen-
te Zandvoort een zeepkistenra-

ce, op 30 april en het begint om
15.00 uur. De deelname is ge-

heel gratis.

Inschrijfformulieren hiervoor zijn ver-

krijgbaar bij N.Paap, Nic. Beetslaan

46, Zandvoort, tel. 02507-14389.

Reglement: de rijder in de zeepkist

mag één helper hebben om hem / haar

zonodig voort te duwen.Beiden mogen,
echter niet ouder zijn dan" 13 jaar. De
bouwkosten aan de zeepkist' mogen'
niet meer bedragen dan .ƒ 30,-. •

Na inschrijving krijgt de deelnemer een

wedstrijdnummer toegekend, dat op de'

zeepkist zichtbaar moet zijn tijdens dg
wedstrijd. Inschrijving is mogelijk tot

28 april.

De Autosportvereniging Sandevoeroe
houdt op 2 mei ook een touwtrekkam-
pioenschap, op het hoofdterrein van
Zandvoortmeeuwen. Aanvang: 18.00

uur.

Het inschrijfgeld hiervoor bedraagt

ƒ 15,- per team. Een team mag bestaan

uit 10 deelnemers. en een coach, die

verantwoordelijk is voor zijn team.

Inschrijvingen dienen uiterlijk 30 april

in bezit te zijn van N.Paap.

(Adverientie)

NU MEER DAN OOIT
VERGELIJK DE PRIJZEN èn...

M/DDEl RJU

ZANDVOORT

OGZG maand i

inuLU

bibliotheek
EXPOSITIE
Rob Clous exposeert
kleur-etsen

Zaterdag 1 1 april. 16 00 uur,

is de opening.

FILMINN
lOapnI. 21.00 uur Max
Havelaar van Fons
Rademakers. Toegang vri|.

FONOTHEEK
Openingstijden:
Maandag 1 9 00-2 1 .00 uur
vrijdag 15.00-1 7.00 uur.

vrijdag 19 00-21.00 uur.

Vanwege de feestdagen
gesloten op: vrijdag 17 april,

zaterdag 18 april en
maandag 20 april.

Prinsesseweg /Zandvoort

Vuurwapen
ZANDVOORT - Naar eerst nu bekend
werd gemaakt, is op zaterdag 21 maart
de 35-jarige Zandvoortse barkeeper
J.W.v.d. W. in Zandvoort aangehou-
den. Eerder had hij op een adres in

Zandvoort een UZI-pistoolmitrailleur

met magazijn om tien patronen, af-

komstig an een diefstal uit een kazerne
in Vught, afgegeven. Een nader onder-

zoek leverde geen resultaat op. De
verdachte kreeg een proces-verbaal we-
gens heling en verbonden vuurwapen-
bezit.

e wondere w
van David Fin
ZANDVOORT - Het is een wondere
wereld, waarin de kunstschilder David
Fingerhut ons binnenleidt. Deze in

1924 in Amerika geboren schilder uit

Joodse ouders, die in 1911 uit Roeme-
nie emigreerden, heeft nooit enige

schilderiessen genoten, doch zijn vurig

idealisme maakte een groot deel van
zijn tekort aan technische kennis weer
goed. Een wondere wereld betreedt u
bij het aanschouwen van zijn werk, een
wonderiijke wereld van beperkte om-
vang, want dit werk is uitsluitend ge-

richt op het Joodse volk en dan nog in

hoofdzaak dit volk uit het Nieuwe
Testament met bijna uitsluitend beel-

den van biddende en mediterende
schriftgeleerden. De kunstenaar, -

want dat is hij ongetwijfeld - wil ons
met dit alles iets zeggen en hij slaagt

m.i. daarin in alle opzichten. Zijn werk
is indringend, maar door de veelheid
ervan kan het u op den duur ver-

moeien. Ik had een interessant gesprek
met hem, deze prettige joviale mens,
die leeft voor zijn kunst. Zaterdagmid-
dag jl. opende hij onder veel belang-
stelling zijn expositie in het Culturele
Centrum aan het Gasthuisplein, of
beter gezegd: die werd met een sympa-
thieke toespraak van de heer J. Groen
jr. geopend, waarbij deze op heldere
wijze de betekenis van het werk van de
kunstenaar naar voren bracht. In ons
vóórartikel van vorige week vertelden
wij u over dit werk reeds het een en
ander, zodat ik u thans daarover niet

nader meer behoef in te lichten Wat
mij trof waren zijn uitgesproken gevoel

voor kleuren en lichtval. Uit de aard
van de zaak heeft dit werk een dcvutc
inslag. Ook de kleuren zijn daarop
afgestemd, ze zijn nergens uitbundig,

eerder ingetogen, geheel aangepast aan
de voorstellingen en met een uiterste

verfijndheid op het doek aangebracht.

Het mag ongetwijfeld verdienstelijk

werk worden genoemd van een kunste-

naar zonder enige opleiding. Zijn voor-

liefde gaat kennelijk uil naar de syna-

goge, waaromheen zich de meeste van
zijn werken groeperen, boeiend en
interessant. Het is slechts éen facet van
het boeiende Joodse leven en zijn

historie.

Kennelijk zal

verder in de
Joodse leven

David Fingerhut zich

rijke historie van du
verdiepen. Welk een

schat aan boeiende gebeurtenissen lig-

gen daarin opgestapeld. Wellicht vindt

hij daarin op den duur nog eens aanlei-

ding er zijn krachten op te beproeven.
De onderwerpen liggen voor het grij-

pen!

U moet dit dertigtal doeken van hem,
thans in Zandvoort geëxposeerd, be-

slist eens rustig gaan bezien. U zult er

heel bijzondere indrukken opdoen.
De tentoonstelling is geopend op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag
van 13.30 tot 16.00 uur tot en met 26
april a.s. De toegang is gratis.

K.Sr.

Drommel Exclusief geope

ZANDVOORT - Afgelopen -yrijdag werd met een receptie voor genodigden de opening gevierd van de
damesmodezaak Drommel ixólusief in de Kerkstraat te Zandvoort. Tegelijekrtijd werd het feit gevierd dat
Heriny en Piet Drommel 25 jaar geleden hun eerste zaak aan de Kerkstraat 35 openden. In het pand waar nu
Drommel Exclusief gevestigd is had het echtpaar Drommel voorheen een souvenirzaak die nu naar de
overkant van de straat verhuisd is. De zaak is nu geheel verbouwd waarbij het complete einterieur een
grootscheepse verandering heeft ondergaan. De oppervlakte van de winkel beslaat 60 vierkante meter, die op
een enorme en gezellige manier is „aangekleed". Het plafond is wat verlaagd en is helemaal afgewerkt met
spiegelende platen. De verlichtingsarmaturen zijn geheel verchroomd en ook in de rest van de winkel is veel
met spiegels gewerkt waardoor een groot ruimtelijk effect ontstaat. De vloer van Drommel Exclusief bestaat
uit wit marmeren tegels. De bedrijfsvoering van Exclusief is in handen van Henny Drommel. Het assortiment
van de nieuwe zaak aan de Kerkstraat bêitaat, zoals de naam al doet vermoeden, uit de wat exclusievere
kleding van diverse, ontwerpers. Op de foto (Europress Nieuw Vennep) het interieur van de damesmodezaak
met mevr. Drommel (rechts) en medewerkster Nel.

UITZANDVOORTS HISTORIE.

De eerste Duitse bezetting
De laatste episode van de burgeroor-

log, in 1491, is de geschiedenis inge-

gaan als de periode van Hoekse en

Kabeljauwse twisten. Ook wordt dit

wel eens genoemd „de opstand van

het kaas- en broodvolk".

Door alle mogelijke politieke verwik-

kelingen was de welvaart gedaald. In

vele plaatsen heerste grote armoede
en dat alles bracht het volk in verzet

tegen de overheid, die men van alles

de schuld gaf.

In die dagen werd de overheid ge-

steund door huurlegers, door men-
sen die van het soldaat zijn een

beroep maakten en er op uit waren
om te zorgen dat zijzelf er beier van

werden. Op het einde van de vijftien-

de eeuw had de landsheer die taak

toebedeeld aan een stadhouder van

hem uit Vlaanderen, een zekere Al-

ben van Saksen. Deze Albert van

Saksen liet door Wilwort von
Schaumberg een legertje samenstel-

len, die lot laak kreeg overal waar de

revolutie de kop opstak, deze neer te

slaan, desnoods met geweld.

Schaumberg had in zijn staf een

schrijver die nauwkeurig een dag-

boek bijhield van de ,, heldendaden"
van dit legercorps. In 1859 werden
deze dagboeknotities uitgegeven in

het boek
,

, Die Ceschichten und talen

Wihvorts von Schaumberg". In dit

boek wordt op bladzijde 112, het

volgende verhaal verteld van de eer-

ste Duitse bezetting van Zandvoort.

Armoede

In die dagen was Zandvoort de

ellende tot de lifpen gestegen. Ten-

gevolge van oorlogshandelingen was
het voor de vissers onmogelijk ge-

worden ter visvangst te gaan. Ze
verdienden vrijwel niets en om toch

in leven te blijven hadden sommigen
wal vee genomen, maar het houden
van vee was eigenlijk een onbegon-
nen zaak. De armoede was door al

deze omstandigheden zo groot ge-

worden dat de bevolking, verbitterd

op de landsheer, deze de scliidd gaf
van alle narigheden. Er heerste een

revolutionaire stemming en Albert
von Saksen had de heer Von
Schaumberg daarop attent gemaakt.
Volgens de notities van de schrijver

was Von Schaumberg van plan om
korte metten te maken met het op-

standige volk. Op 12 mei 1492 mar-
cheerde hij met 1250 man voetvolk

en 50 ruiters van Noordwijk naar
Zandvoort. Het leger droeg vaandels

mee, beschilderd met brood en bier,

dit als teken van verachting voor het

gewone volk dat spandoeken had
gemaakt met brood en kaas erop.

Er ging een rilling door de Zand-
voortse bevolking. Zeker, ze waren
moedig en hadden drie jaar geleden

nog een aanval afgeslagen, maar in

die drie jaar tijd was er veel gebeurd.

De honger in de wat geïsoleerde

vissersplaats was zo erg, dat men
geen moed meer kon opbrengen
weerstand te bieden.

Overval

In de middag van diezelfde dag
arriveerden de eerste Duitse huurlin-

gen in het dorp. Ze cisten van de
vooraanstaande burgers dat. zij

openlijk spijt zouden betuigen voor

hun revolutionaire houding. Dit

vonden de Zandvoorters te vernede-
rend. ,,Wij vinden dal huichelach-

tig" was hun antwoord. ,,Onze be-

ginselen zonder meer prijsgeven

doen wij niet. Wij blijven bij onze
verklaring dat de landsheer zich niet

bekommerd om een bevolking van
vissers, en deze is daarom gedoemd
te verhongeren."

Uiteraard pikte Von Schaumberg dit

antwoord niet. Hij gaf bevel de
belangrijkste huizen en de kerk in

brand te steken en alles wat waarde
had uit de huizen mee te nemen.
Nu, dat hoefde hij geen twee maal te

zeggen. De soldaten drongen overal
naar binnen, de bint was echter

klein, want ja, pluk maar eens veren
van een kikker.

door: B. Voets

Dat vonden de soldaten ook en zij

drongen er bij hun bevelhebber op
aan om ook maar Haarlem binnen te

vallen. ,,Wij hebben gehoord dal

Haarlem en Zandvoort ten aanzien
van de revolutie dezelfde gedachten
hebben", maar ja, daar aangekomen
zagen ze dal Haarlem beveiligd was
met grachten en muren, en dit gezien
hebbende, maakten ze snel rechts-

omkeer.

Bij hun terugkomst scholden ze de
Zandvoorters uit voor alles en nog
wat. ,,Die hadden wel eens kunnen
vertellen dal ze in Haarlem geen
schijn van kans maakten." Het ant-

woord liet zich raden, de Zandvoor-
ters heten de bezetters toe „Moeten

nog onze broederswij dan ook
verraden?"

Bezetting

Het hele gebeuren was bij Von
Scliaumberg wel in het verkeerde

keelgat geschoten. Daarom bepaalde

hij dat een groep van 175 manschap-
pen in Zandvoort moest achterblij-

ven. Bij nieuwe revolutionaire han-

delingen mochten zij direct ingrij-

pen. Zelf ging hij mei zijn hoofd-
macht door naar het Noorden. In

Beverwijk en Wijk aan Zee werd hij

mei alle mogelijke egards ontvangen.

Geruchten gaan snel, ook in die

dagen, en men had al lang de rook-

kolommen van de branden gezien en

wilde daar ter plaatse in ieder geval

brandstichting en plundering voor-

komen.
In Zandvoort keerde de rust terug

onder deze korte bezetting. Men
begreep wel dat men tegenover 175
soldalen geen vuisi kon maken, en

daarom schikte men zich in zijn lol.

De bevelhebbend officier gaf na
enkele dagen door dal men in Zand-
vooil geen moeilijkheden meer
maakte en daarom werd de afdeling

teruggeroepen naar de hoofdmacht.

De bezetting had slechte drie dagen
geduurd, maar zo merkte de kro-

niekschrijver van Von Schaumberg
op ,,de indruk die wij in Zandvoort
hebben achtergelaten was er één om
nimmer te vergeten". Iedereen in het

dorp wist dat de Duitsers er vanuit

gingen ,,Vor uns steht ein guldcner
Berg und rcichs Lam, darin wir zu
Hern werden mochten". Dal was
duidelijk, maar in hun houding
moesten ze dat voorfcoitR'n.'

Ledenvergadering en film

bij Academy for Asian

Fighting Arts

ZANDVOORT - Op vrijdag 17 april

zal de Academy for Asian Fighting

Arts de jaarlijkse algemene ledenver-

gadering houden in het verenigingsge-

bouw aan de Brugstraat. Na afloop

hiervan zal er een film worden ver-

toond door de heer R. ten Berge uit

Breukelen over het kickboxen. De heer

Ten Berge is onlangs uit Thailand
teruggekeerd alwaar hij een aantal

unieke gebeurtenissen rond hel kickbo-

xen heeft weten vast te leggen. De
aanvang van de avond is om 19.15 uur.

Voorjaarsmarkt

bij Duysterghast
ZANDVOORT - Sociëteit Duysterg-

hast aan het Gasthuisplein in Zand-
voort houdt op zaterdag 1 1 en zondag
12 april een grote voorjaarsmarkt. Te-
gelijkertijd is er gedurende deze dagen
..open huis" in de sociëteit.

Op de voorjaarsmarkt zullen allerlei

spullen die door de leden en donateurs

van Duysterghast bij elkaar zijn ge-

bracht, te koop zijn voor ,,weggeefprij-

zcn". Bovendien is er ieder uur een

loterij waarbij tal van aardige prijzen

zijn te winnen.

Hoogtepunt van de voorjaarsmarkt is

de veiling van bijzondere ingebrachte

stukken, op zondagmiddag om 16.00

uur. Als veilingmeester zal vendumees-
ter Simon Waterdrinker optreden, die

op zijn welbekende humoristische wij-

ze de diverse spullen aan de man zal

brengen.

De openingstijden van de voorjaars-

markt zijn: zaterdag 11 april van 11.00

tot IS.00 uur en zondagmiddag 12 apii\

vanaf 14.00 uur.

Vijftienduizend gulden

aan zilver ontvreemd

ZANDVOORT - Bij een mbr.j.ik m
een woning aan de Dr C -\ Gcrkv-
straat werd in de nacht van z.iicrd.-.c: op
zondag werden een groot a.ini.ii .:i. ve-

ren voorwerpen buitcema.ikt. tor wa.ir-

de van ƒ 15.000.— ' Ook uerdcn ?cv

spaarbankboekjes en ccn bcurag van

ƒ 500.— ontvreemd

Z.\,\D\'OOKT - Bij de Withcimina
kleuterschool aan de Lijsterlaan in

Zandvoort had men vorijjc week een
heel blJ7()ndcre reden voor een klein

feestje. Het leerlingenaantal van de
kleuterschool was numulijk dusdanig
toescnomon in het afgelopen school-

jaar, dat men met een derde klas

kon starten. Vooral de laatste jaren
is (lat voor kleuterscholen een wel-

haast unieke gebeurtenis. Terwijl
veli' scholen al blij zijn als hef

leerlingen aantal constant blijft,

kwamen bij de Wilhelminaschool de
aanmeldingen van nieuwe kleuter-

tjes gestaag binnen druppelen.
Ue derde kleuterklas zal voorlopig

ondergebracht worden in het speel-

lokaal van de Wilhelmina.schoo!.

,,Jur' van de nieuwe klas wordt
mevr. Morrien, de vaste invalster

van de school. Zij was bereid om de
nu ontstane vacature lof de grote

vakantie op te vullen. Na die tijd zal

de nieuwe klas in het lokaal komen
waar nu de peuterklas nog gebruik
van maakt. Dan ook koml een kleu-

terleidster van de Klimop naar de
Wilhelminaschool.

De oorzaak van de grote toeloop op
de Wilhelminaschool zoekt hoofd-

leidster mevr. Drost in de op handen
zijnde fusie met De Klimop.schoo!.

,.VecI ouders besluiten waarschijn-
lijk om hun kleuter dan alvast maar
op de Wilhelminaschool in te schrij-

ven en ook met hef oog op de
integratie van straks (waarbij de
lagere en kleuterscholen ,,saniens-

mcllcn" tot de basisschool) zitten wij

natuurlijk gunstig met de naast de
deur gelegen Oranje Nassauschool",
aldus mevr. Drost.

Ter ere van de „geboorte" van de
nieuwe klas stuurde de ouder-
commissie van de school uitno-

digingen voor een feestelijke

happening, in de vorm van een
geboortekaartje.

BBBBBBBBBaaBBBaB
S AANBIEDING:

i R&D DUPLESSE
: BEHANG
o van 24,95

s iMu 16,95
i KEUR en ZOON
J Paradijsweg 2 -Zandvoort
B Tel. 02507-1 56 02.
B
«Raadhuisstr. 92 - Heemstede

Tel. 023 - 28 61 82
bBbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Expositie van Rob Clous

in OE

ZA\D\OORT - In de Openbare Bi-
b.^xncek van Zandvoort zal van 11

.•::nl tot en met 9 mei een expositie te
:icn ^iin van de Haarlemse graficus
Rob Clous. De tentoonstellinc omval
voornamelijk klcur-etsen. De officiële

opening van de tentoonstelling is aan-
staande zaterdas: om 16.00 uur.

( XilMTicniic)
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SNOEKS
162 55

Glazenwassen} - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 - Zandvoort

GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies.

Vooral uw

SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna. Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal:

Sch^penptein - Tel. 1 50 68M 36 12 / 1 25 18

AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

telefoon 15186

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRUF
BINNEN- en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

woningstoffering

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford

etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.

vitrages en overgordijnen
wandbespanningen.

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats: Swaluestraat41 A.

Dr. Gerkestraat SOrd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 - 1 52 25

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Roinwardtstraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65.

JAN KROESE
MAKELAAR O.G.

TAXATiËIM
Brederodestraat 116, Zandvoort,

telefoon 13244

J. W. VAN PUTTEN
BELASTINGCONSULENT / ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort

Tel. 1 26 56

ADMINISTRATIES

INVULLEN VAN AANGIFTEBIUEHEN
T-AANGIFTEN

FINANCIERING EN ASSURANTIËN

de lente in het land
Pasen in zicht

( PAASEIEREN bij La Bonbonniére
vtfit, puur en melk

{ gevuld naar keuze
\ vanaf pim. f. 12,-

7
liefst tijdig bestellen, dus altijd vers

!

La Bonbonniére
haltestraat 39a

zandvoort
Tel. 15584

Veirrnggebouw

De Witte Zwaan
in- en verkoop en

opslag van inboedels

en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,

na 18.00 uur 16658.

Fa. WATERDRINKER
Souterrain.

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Gnientsplanten met khnt

Groente- en UoemzatJen

Zamgrond

Jiffypois

Bestnjdings-

m

bemestjiiysiiniidelen

TisniiennEgilieden

Kwekeri! P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA. Zandvoort,

telefoon 17093

't Pannekoekenhuisje

Zeestraat 38,

telefoon 17617

ledere dag
geopend van

12.00 tot

19.00 uur
Maandags
gesloten

Studente

zoekt werk
voor de zomer-

maanden.
Spreekt 4 talen.

Tel. 085-510308.

CHTGEWICHT-KOSTUUMS
f 249,- o, ƒ 298,-

snelle beslissers
De Audi 80 Silver Special heeft alles wal de sportieve, dynami-

scheaulomobilist van vandaag op z'n verlanglijstje heeftstaan. 't Isdan

ook een zeer bijzondere Audi 80. Met veel exclusieve extra's. Die het

Audi 80 rijden nóg plezieriger, nóg comfortabeler maken.
Isde Audi 80 standaard al uitgerustmetcomfortverhogendeen

veilige voorzieningen als voorwielaandrijving, zelfcorrigerende stuur-

inrichting, diagonaal gescheiden remsysteem, robuuste maar zuinige

motoren, 6 jaar carrosserie-garantie en ga zo maar door... De Audi 80

Silver Special voegt daar nog 't een en andier aan toe.

Accessoires die van deAudi SOSilverSpecial een opzienbaren-

deauto maken. Opz'nminstzo opzienbarend is deaanschafprijs. Voor
f. 24.998.- mag u zich eigenaarnoemen. Het is wèl zaak binnenafzien-

bare tijd te beslissen.

De Audi 80 Silver Special is een bijzonder model, er is slechts

een beperkt aantal leverbaar. Maak daarom snel een afspraak met uw
'V.A.G dealer. Beter vandaag dan morgen.

De Silver Special.De meestcomplete Audi 80l

Audi SOSilverSpecial f. 24.998,- incl. B.T.W. Vrijblijvend afLeusden.

Vaste afleveringskosten f 390,-.

Extra: rechter huitcifipicsel

Extra: handige ponierrakken

Extra: zilver metallic

Extra: sportvclRCn

Extra: brede handen
(I75I70SR IS)

Extra: centrale vergrcndclinR

van portieren en baRaf;cruimle

Extra: hoofdsteunen achter

Extra: veilige twecpuilt\-

ffordels op de achterbank
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HALFWEG TERUGGEWEZEN

Verdiende kampioenstitel voor

Zandvoort 75 na sterlc seizoen
ZANDVOORT - Wat al enige we-

ken te verwachten was Is jl; zater-

dag daii eindelijk geschied. Na een

spannende partij voetbal tegen

Halfweg behaalde Zandvoort '75,

door met 2-1 te winnen, de kam-
pioenstitel binnen. Door dit zeer

verdiende kampioenschap promo-
veren de Zandvoorters naar de vier-

de klasse KNVB.
Zandvoort '75 kwam enigszins behou-
dend het veld op. Met twee spitsen

werd in de beginfase niet al te veel

risico genomen, daar een gelijkspel

genoeg was. Deze taktiek hield niet in

dat Zandvoort '75 op het ene punt

speelde. Over het geheel van de wed-
strijd genomen, waren de meeste én
betere kansen tocH voor een nerveus

spelend Zandvoort '75. Dé eerste kans
was echter wel voor HalWeg. In de 5e

minuut werkte de achterhoede van de
Zandvoorters de bal onvoldoende weg
en de H&lfwèg-spits köri vari dichtbij

eigenlijk niet meer missen. Met een
katachtige reactie wist doelman Joop
Koops de bal net over de lat te werken.
Even later moest Koops wederom in-

grijpen. Nu op een terugspeelbal van
Luit Veenstra. Bekwaam tikte hij de
bal over de doellat. De hoekschoppen
die hieruit ontstonden waren niet van
gevaar ontbloot, maar de Zandvoortse
defensie kreeg steeds meer vat op het

spel.

Voorsprong

Toen de badgasten de eerste tien minu-
ten goed hadden doorstaan, trok het

meer ten aanval: Teruggetrokken spits

Gerard Nijkamp was wederom zeer

sterk in de lucht en in dé 15e minuut
betekende één gewonnen kopduel de
inleiding tot een 1-0 voorsprong. Een
vrije trap op rechts kwam hoog voor
het doel waar Nijkamp klaar stond om
in te koppen. De bal werd slecht

weggewerkt door de Halfweg-defensie

en Ronald Zaadiloordijk kogelde kei-

hard raak.

Dit doelpunt bracht meer nist in de
Zandvoortse gelederen, al was hét niet

altijd even goed voetbal, bijzonder

spannend was het wel. Gerard Nijkamp
zorgde in de 35e minuut weer eens voor
gevaar met het hoofd. Een vrije trap

van Ruud v.d. Putten kopte hij tegen

de lat. Halfweg kwam vrijwel in het

stuk niet meer voor. Vele afstandsscho-

ten gingen naast, over het doel of Joop
Koops was paraat. Ook bij het enige

gevaar van Halfweg was Koops atttenl.

Een vrije trap in de bovenhoek ver-

werkte hij tot hoekschop.

Strafschop

Direkt na de rust leek de zege voor
Zandvoort '75 veilig. Een dieptepass

op Ronald Zaadnoordijk, bracht de
Zandvoortse linksbuiten gevaarlijk

voor het doel van Halfweg. De laatste

door Ruud v.d. Putten. Doelpunt,
dacht iedere speler en aanwezige, maar
óp aanwijzing van de grensrechter

keurde de scheidsrechter, om zeer on-
duidelijke reden, het doelpunt af. In de
spannende slotfase waren de kansen
voor de Zandvoorters, Halfweg wildé

wel maar had geen schijn van kans.

Ontvangst

Na de vréugde-uitingen op het veld,

volgde er een ontvangst op het ge-

meentehuis. Hier werden spelers, trai-

ner en bestuur door sportwethouder J.

Termes, namens het gemeentebestuur
van harte gelukgewenst met het behaal-

wÊwmmm

(Advertentie)

man van Halfweg kon Zaadnoordijk
slechts onschadelijk maken, door hem
aan het shirt te trekken, waardoor de

goed leidende scheidsrechter genood-

zaakt was een strafschop toe te kennen.

Gerard Nijkamp hield het hoofd koel

en knalde raak, 2-0. De Zandvoorters

dachten dat zij er al warèn,_maar
Halfweg streed verwoed voor het klei-

ne kansje op de titel. In de 15e minuut
werd de inzet van de gasten beloond.

Een aanval over rechts bracht Egbert
Ratelland vrij voor Koops en dat bete-

kende 2-1. .

Zandvoort '75 kwam direkt sterk terug.

Een verre uitgooi van Karel van der
Reijden werd schitterend ingekopt

Een hoekschop van Ruud v.d. Putten
werd van de lijn gehaald en Gerard
Nijkamp zag zijn schot, na een knappe
pass van Joop Paap, gestopt door het

been van de Halfweg-keeper. Na deze
schermutselingen voor het Halfwegse
doel kwam het einde, waarna de Zand-
voortse sp»elers direct in de bloemetjes
werden gezet door het bestuur van
Zandvoort '75:

De spelers van trainer-coach Arie Stok-

man kunnen zich zeer terecht de sterk-

ste noemen van deze afdeling. Slechts

eenmaal werd een nederlaag geleden
en viermaal wèfd gelijkgespeeld terwijl

de overige duels winnend werden afge-

sloten.

OPNIEUW WINST VOOR MEDINA

Slim Utrecht blijft

SC Hong Kong de baas
ZANDVOORT - SC Hong Kong is de
eerste wedstrijd om het districtskam-

pioenschap matig begonnen. Een wel

sterker maar te individueel spelend

Hong Kong trok mét 3-2 aan hét kortste

eind, tegen een zeer uitgekookt spelend

Utrecht.

In een goed bezette Pollikaansporthal

kwamen beide teams voorzichtig uit de
startblokken. De voor elkaar onbeken-

de ploegen zochten in deze fase naar de
zwakke plekken in de defensie, maar
onnodige risico's werden vermeden.
Naarmate de Strijd vorderde bouwde
Hong Kong één licht vèldoverwicht op
dat wel enige schoten op het doel

opleverde maar dé juiste nchting ont;

brak. De gasten moesten het hebbed
van snelle uitvallen, die niet van gevaar

ontbloot waren, maar Ed Steffers red-

de enige malen fraai. Het vaak te

individuele spel van de Zandvoorters

leverde voor de Utrechtse defensie

weinig problemen op. Het team uit

Utrecht trad meer als een geheel jop en

goed combinerend bracht dit in de 15e

minuut de gasten de eerste treffers, 0-1.

Na deze voorsprong zocht Utrecht nog
minder de aanval. De bal werd rustig

rond gespeeld en zonodig diverse ma-
len op de eigen doelman. Voor het

publiek was dit niet hét aantrekkelijk-

ste gedeelte van de wedstrijd.

De tweede helft gaf een geheel ander
beeld te zien. Ook al door de snelle

Theatergroep over

de kernbewapening

ZANDVOORT - Een amateurtheater-

groep komt donderdag 9 april naar

Zandvoort om het stuk op te voeren

dat de naam heeft ,,'t Was van Rang,
Boem, Plof'. Dit stuk gaat over de
kernbewapening en was in opdracht

van de I.K.V.-kernen van het Kenne-
meriand-overleg geschreven.

De spelers van de groep vertolken niet

het standpunt van het I.K.V. , maar
dragen vragen aan rond de bewapening
en de ontwapening. Na de uitvoering

zal daarover kunnen worden gediscus-

sieerd.

Deze avond is in de Calvijnzaal van de
Gereformeerde kerk en begint om
20.00 uur.

gelijkmaker. De eerste aanval van
Hong Kong werd door Pieter Keur met
een punter besloten, dat de Utrechtse

keeper volkomen verraste, 1-1, Hong
Kong drukte door en even later was het

wederom raak. Ed Vastenhouw speel-

de zich keurig vrij en schoot raak, doch
volgens de scheidsrechter net buiten de
schietlijn, dus ging het feest niet door.

De Zandvoorters waren nog niet beko-

men van déze tegenvaller of de volgen-

de aanval van Utrecht bracht opnieuw
teleurstelling. Een snelle aaval over

rechts werd besloten met en laag schot

dat onder keeper Ed Steffers in het

doel verdween, 1-2.

Hong Kong moest koinen, waarbij

Chris Jongbloed zich op rechts vaak
vrij speelde maar zijn voorzetten wer-

den steeds door éen Utrechtse verdedi-

ger geblokkeerd. De counters van
Utrecht waren levensgevaarlijk en in

de 8e minuut betekende één zo'n uitval

1-3. Steffers kwam nog wel uit zijn doel

maar werd uitgespeeld.

De sotfasë was gehèèl voor Hbhg
Kong, maar door het stug en koelbloe-

dig verdedigen vn de gasten was er

bijna geen doorkomen aan. Schoten
van Pieter Keur en Marcel Keur gingen
naast of de paal stond een doelpunt in

de weg. In dè 17e minuUt was het toch

raak. Ed Vastenbouw plaatste de bal,

uit een vrije trap, in de uiterste hoek,
3-2.

Hong Kong zag nog mogelijkheden en
gesteund door de aanmoedigingen van
het talrijkcL publiek, werd het tempo
opgevoerd. Een waar bombardemen

volgde, doch de juiste richting ontbrak.
Zelfs doelman Steffers trok ten aanval
maar ook zijn inzet mocht niet meer
baten.

Medina Carpets

Medina Carpets heeft in de wedstrijd

tegen Wilho blijk gegeven in goede
vorm te zijn. Met goed spel zegevier-

den de Zandvoorters met 4-2 en kwa-
men door dit resultaat vrijwel builen

degradatiegevaar. In dit treffen was
vooral Peter Logmans op dreef. Drie-

maal liet hij het net trillen.

De start van Medina was niet hoopgc-
vond, daar de eerste aanval reeds een
doelpunt voor Wilho opleverde, 0-1.

Medina kwam echter sterk terug en een
goed voorzet van Peter Braamzel werd
béfiéefst door Logmans afgerond.
Even later was het wederom raak. Met
een prachtig lob scoorde Peter Log
mans 2-1. Medina bleef het betere spel

op de vloer leggen en dat leidde kort

Vóöt rust tot de derde treffer. De
hardwerkende Life Lock stelde Hanno
Lansdorp instaat 3-1 op het score bord
te brengen.
Na de rust nam Medina wat gas terug,

waar Wilho gebruik van maakte. Doel-
man Piet Visser was kansloos op een
keiharde inzet, 3-2. De Zandvoorters
pakten echter het goede spel Van de
eerste helft weer op en drukte Wilho in

de verdediging. Het duurde echter tot

vijf minuten voor het einde, voordat
Peter Logmans met een fraaie treffer

de zege veilig stelde, 4-2.

(Advertentie)

ONKYOhifi
EEN TOPMERK GELUIDSAPPARATUUR DAT TEBETALEN IS

als enige mefc

JCCU^IAS
De beste aanpassing op cassettebanden.

wij demonstreren u dit graag.

Peeters Zandvoort B.V.

Hallstraat 56 -Zandvoort -Tel. 02507-1 3618

de kampioenschap. Hij vond het een
zztï knappe prestatie om in het eerste

seizoen op Zandvoortse bodem, direkt

de titel te pakken. „Ik ben niet voor
prestatie-sport, maar een eerste elftal

van een vereniging moet zo hoog moge-
lijk spelen, dat is onontkoombaar",
aldus de wethouder. Nadat voorzitter

Koops het gemeentebestuur bedankt
had voor de ontvangst op het raadhuis
verbleef men nog even, onder het
gebruik van een drankje, in de sfeer-

volle raadzaal.

Sportprogramma

VOETBAL
21ondag; Zandvoortmeeuwen - TYBB
14.30 uur. Sportvelden Vondellaan.
CBS - TZB 14.30 uur te Haarlem.
TZB dames - SVJ 12.00 uur, Kenne-
mersportpark Zandvoort.

HANDBAL
Zondag: ZVM-dames - TYBB 12.50
uur. Sportvelden binnencifcuit

Tornado-heren - ZVM.

VOLLEYBAL
Zaterdag: Sporting OSS-dames - Wa-
terlanders 19.30 uur Pellikaanhal

Zandvoort.
Sporting OSS-heren - Cazus 20.30 uur,

Pillikaanhal Zandvoort.

ZAALVOETBAL
Donderdag: Europlant - Zandvoort '75

22.15 uur. Sporthal Hillegom.
Maandag: SVB - Zandvoort Noord
21.30 uur. Sporthal Nieuw Vennep.
Dinsdag vijf wedstrijden in de Pelli-

kaanhal te Zandvoort, waarvan om
20.35 uur de wedstrijd Hong Kong Z.
Eurotex, voor het districtskampioen

schap.

Lions besluit

met nederlaag
ZANDVOORT - Ook in de laatsrê

competitie wedstrijd heeft Lions niet

voor een overwinning kunnen zorgen.

De reeds gedegradeerde Zaïidvoortérs

namen afscheid van de eerste divisie

basketbal met een ruime 81-104 neder-

laag tegen Akrides.

De Lions hebben in deze wedstrijd

geen moment kans gehad op een goed
resultaat. Vanaf het begin was Akrides
de betere en het had dan ook snel

afstand genomen. 16-36. Lions pro-

beerde wel, maar hel kon geen vuist

maken. Bij rust was de stand 37-52.

Na de rust kwam Lions in eerste

instantie wat terug, maar de Umuide-
naren werden niet echt bedreigd. De
strijd werd wel harder maar niet beter.

Het verschil bleef steeds rond de twin-

tig punten schommelen. Een sterker

spelèrfd Akrides speelde de wedstrijd

rustig uit naar een onbedreigde 81-104

zege.

Na één jaar in de eerste divisie zal

Lions het volgend jaar weer een klasse

lager moeten proberen en kan daar,

gezien het aanwezige spelersmateriaal,

zeker een goede rol spelen.

De stand: Noordkop 30-58, Orca's
3i)-52, ASVU 30-48, Akrides 30-42, BV
Groningen 30-34, Leiden Trotters 29-

32, De Germaan 30-28, BV Zaandam
30-28, Anquila 28-22. Arnhemia Eagies
29-22, Achilles 30-20, Cangeroes 30-20,

DSS 30-18, Ymir 30-18. Celeritas 30-

18, The Lions 30-14.

Lieve Wim,

Afsnog van harte gefeliciteerd met
je verjaardag van Thea, Amber, Nel,
oma Bindt, WIm, Antoon, Tonia, LIa,
Rob, Dik. John, Yvon, Karin, Tilly,

Fred, Ramon, Willem, Eta. kleine
Wim, Maaike, Alfred. Hans, Frans,
Bep, Rob, Ineke. Wil, Jaap. Yuri.
Joke. Stof, Floor, Anneke. Leo,
Julia, Masja, Bas. Hans, Chantal, Ina.
Bor>, Ali, Jasper. Lenie, Bo. Yvon.
Jan, Hans, Rob. Willem. Jacqueline,
Koes, (mister Schuiz). We zijn blij dat
je jarig was on dat je inderdaad de
service geeft die jo belooft bij
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ZVM-dames te

sterk voor Odin

HEEMSKERK - De ZVM-dames heb-

ben het vervolg op de buiten-handbal-

competitie goed ingezet. Door een 7-11

overwinning op Odin 2, blüvéiï z^ iïi 3è
race voor de koppositie.

Een prima spelend ZVM gaf Odin.gcen
enkele kans op een goed resultaat.

Vooral de break outs waren goed
opgezet. Tegen dit Zandvoortse wapen
had Odin geen verweer. In de opbouw
ging het bij dê Zandvoortse niet hele-

maal vlekkeloos, maar de ruststand gaf

reeds een comfortabele voorsprong te

zien, 2-7. Na de doelwisseling een
rustig spelend ZVM dat regelmatig

scoorde. Odin streed wel voor een
betere stand maar ZVM liet de voor
het grijpen liggende zege niet meer
glippen, 7-11.

Doelpunten van ZVM: Truus Drayer
5, Erna Duker 3, Elly Bol 2, Jsnneke
de Reus 1.

Gelijkspel voor Z

dames in slo

ZANDVOORT - De Zandvoortse dames
hebben de hockcycompetific besloten

met een 2-2 gelijkspel tegen Voordaan.
Door dit resultaat zijn de dames als

goede middenmoter geëindigd, terwijl

Voordaan door dit ene punt aan degra-

datie ontkwam.

2^ndvoort speelde vrijuit en daardoor
een uitstekende partij hockey. VoorrtI

in, de pprste helft waren zij veel sterker

dan Vöordaan. Het overwicht vylst

Zandvoort in twee fraaie treffers uit te

drukken. Mieke Hamann scoorde eerst

uit een strafcorner en vervolgens rond-

de zij een goed opgezette aanval over
rechtsgoed af, met een hard schoi, iS-1

De tweede helft was het wedi-rom
Zandvoort dat sterk in de aanval Was.

Eeh' Uitval van Voordaan betekende
echter de aansluitende treffer, 1-2.

Voordaan rook een gelijkspel en vocht

keihard voor dit resultaat. Uit een

scrimmage voor het Zandvoortse doel

rolde de bal tergend langzaam over de
doellijn, wat de gelijkmaker betekende
2-2.

Zandvoort trok toch weer het initiatief

naar zich toe. Met goede combinaties
en strakke passes werd het Voordaan
doel bestookt. Een strafcorner zou de
beslissing brengen in Zandvoorts voor-

deel, maar de scheidsrechter keurde de
treffer helaas af.

Heren

De 21andvoortse hereri kwamen in hef

veld voor de beker HBS 5 en behaalde

een gcm.Tkkelijkc .3-0 overwinning, dic

gezien het veldovci/ichi en de kansen
veel iiogi-i had moeien ?ijn. \ ooi de
;ust zor;;iJc Wim V'enekamp '.oor l-(l,

terwijl n;: .ie pauze Eugene \jn W oer-

kom Ci! 'uriian Kiot de ^eclrc op\oer-
den nij;ir .'-(; In he! Acrdrrc lerJoop
van de wcd'^injii hielden de Zandvoor-
ters de voorsprong moeiteloos vast

Knappe winst voor

TZB op Spaarnestad
HAARLEM - In de strijd tegen degra-

datie blüfl TZB het goed doen. Maar
ondanks een 3-0 zege op Spaarnestad
blijft het nog steeAs rode lantaarndra-

ger.

ïfet de laatste weken uitstekend draai-

ende TZB heeft ook tegen Spaarnestad
laten zien dat het de laatste plaats op de
ranglijst niet toekomt. Goed combine-
rend en met een prima inzet was het

TZB dat Spaarnestad het eerste be-

proefde. Paal en lat stonden echter een
treffer in de weg. Aan de andere kant
moest doelman Bram Puls al zijn talen-

ten aanspreken om Spaarnestad van
scoren af te houden. Ondanks verwoe-
de pogingen van beide teams slaagden

zij er niet in om de score te openen. De
rust brak aan met een 0-0 stand.

Na de rust greep TZB het middenveld
en bouwde aan een geweldig over-

wicht. Het duurde echter tot de 15e

minuut, voordat de Zlandvoorters kon-
den juichen. Ron Zwemmer werd in de
diepte gelanceerd en bemachtigde de
bal net iets eerder dan de Haarlemse
doelman en dat betekende 0-1. TZB
bleef de strijd beheersen en een tweede
treffer kon niet uitblijven. In de 25e
minuiit knalde René Castien van 30
meter keihard en onhoudbaar raak,
0-2, TZB liet hierna het initiatief aan

de gastheren en gokte in het verdere
verloop van de strijd op de counter.

Spaarnestad creëerde zich enige kan-
sen, maar Bram Puls verrichtte in het

Zandvoortse doel uitstekend werk.
Eenmaal was hij gepasseerd maar met
behulp van René Rubeling werd het

doel schbongchouden.
Een snelle uitval van TZB, in de 30e
minuut, betekende 0-3, Ab Bol kwam
vrij voor de Haarlemse doelman, om-
speelde deze en het was raak. In het

laatste kwartier verdedigden de Boys
bekwaam de voorsprong en togen met
twee dik verdiende jjünten richting

Zandvoort.

Dames

In een niet al te beste wedstrijd heeft

TZB-dames met 6-0 gewonnen van
Inter Heemskerk. Door het vele fluiten

van de scheidsrechter werd het spel

vaak onnodig onderbroken waardoor
er geen fraai kijkspel ontstond. De
Zandvoortse dames waren toch veel te

sterk voor Inter. Voor de rust koriden

zij de schade beperkt houden tot 0-1,

door een doelpunt van Edith Poots.

Na de thee liep TZB vrij eenvoudig
weg van Inter. Tweemaal Edith Poots
en Nikie Valkesteijn en eenmaal Dore-
thea Vork zorgden voor een onbedreig-
de 0-6 overwinning.

Komende zaterdag basketball-

toernooi voor schooljeugd
ZANDVOORT - Komende zaterdag

11 april, organiseert de basketballver-

enigingThe Lions een groot basketball-

toernooi voor de Zandvoortse school-

jeugd. Het toernooi zal worden gehou-
den in de Pellikaanhal en alle Zand-
voortse lagere scholen zullen deelne-
men met een jongens- en meisjesteam.
De aanvang is om 10.00 uur en de
prijsuitreiking zal om ongeveer 17.15

uur zijn.

Het programma ziet er als volgt uit:

JONGENPOULE
(veld 1)

10.00 uür: Vah Heuviin Goedhart-
Hannie Schaft.

10.20 uur: Maria-Oranje Nassau.
10.40 uur: Plesman-Beatrix.

11.00 uur: Hannie Schaft-Nicolaas.

11.20 uur: Van Heuven Goedhart-
Maria.

11.40 uur: Oranje Nassau-Beatrix,

12.00 uur: Plesman-Nicolaas.

12.20 uur: Hannie Schaft-Maria.

12.40 uur: Van Heuven Goedhart-
Oranje Nassau.

13-00 uur: Beatrix-Nicolaas.

13.20 uur:.Maria-Plesman.

13.40 uur: Hannie Schaft-Oranje Na-
ssau.

14.00 uur: Van Heuven Goedhart-
Be atrbc.

14.20 uur: Maria Nicolaas.

14.40 uur: Oranje Nassau-Plesman.
15.00 uur: Hannie Schaft-Beatrix.

15.20 uur: Van Heuven Goedhait-
Plesman.

15.40 uur: Oranje Nassau-Nicolaas,

16.00 uur: Maria-Beatrix.
16.20 uur: Hannie Schaft-Plesman.
16.40 uur: Van Heuven Goedhjrt-
Nicolaas.

MEISJESPOULE

(veld 2)

10.00 uur; Van Heuven Goedhart-
Hannie Schaft.

10.20 uur: Plesman-Beatrix.

10.40 uur: Hannie Schaft-Nicolaas.

11.00 uur: Van Heuven Goedhart-
Maria. . .

11.20 uur: Oranje Nassau-Bcatrix.

11.40 uur: Plesman-Nicolaas.

12.00 uur: Hannie Schaft-Maria.

12.20 uur: Van Heuven Goedhart-
Oranje Nassau.

12.40 uur: Beatrix-Nicolaas.

13.00 uur: Maria-Plesman.
13.20 uur: Hannie Schaft-Oratije Na-
ssau.

13.40 uur: Van Heuven Goedhart-
Beatrix.

14.00 uur: Maria-Nicolaas,

14.20 uur: Oranje Nassau-Plesman.
14.40 uur; Hannie Schaft-Beatrix.

15.00 uut: Van Heuven Goedhart-
Plcsman
15.20 uur: Oranje Nassau-Nicolaas.
15.40 uui: Maria-Beatrix.

16. (X) uur; Hannie Schaft-Plesman.
16.20 uur; Van Heuven Goedhart-
Nicolaas.

\6.40 uur; Maria-Oranje Nassau.

Cursus voor de

WAO'er en f^Wm
HAARLEM - Voor mannen cd vrou-

wen, voor alleenstaanden en echtparen
die WAO-er of AA\V-er zijn. wordt
door de afdeling Prevctitte van de

Stichting Geestelijke Gezondheid in

Haarlem een cursus gehouden op de

donderdag- of vrijdagochtend, te be-

ginnen op 23 april.

De onderwerpen die bcspioken wor-
den kunnen van groot belang zijn voor

de WAO-er en de AAW-er. Informatie

op het adres Wilhelminapark 6, 1012

KA in Haariem, of telefonisch 023-

319325, vragen naar Mimi Roose, José

Bcurskens of Hans Kaay.

RaiK^tati Publicaties

Dorpsstraat Ö, Aalsmeer,
telefoon

02977-2841

1

Derde klasse KNVB
Vcisen 17-21

BBC 17-19

VSV 17-lV

Halfweg 17-19

DEM 17-19

Zandvoortmeeuwen 17-i9

Kcnncmers 17-18

Beverwijk 17-17

WSV'3() 17-16

DIO 17-1-!

KlC 17-13

TYBB 17-10

Tweedeklassc HVB
Spaamevogcls 17-24

Renova 18-23

SVIJ J8-2I

Vogelenzang 18-20

CBS 18-18

Inter Heemskerk 18-16

Schalkwijk 17-15

Spaarnestad 17-14

DSC '74 17-14

EHS 17-14

TZB 17-13

Eerste klasse HVB zaterdag
Zandvoort '75

" 19-32

Halfweg 18-24

Kinheim 19-23

SVB 19-23

KlC 1921
DSC '74 18-20

Bloemendaal 18-18

RCH 18-13

Terrasvogels 18-11

SVIJ 17-9

Velsen 17-6

Causerie Leo Hom

bij Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - De bekende oud-
scheidsrechter Leo Horn houdt a.s.

vrijdag 10 april om 20.15 uur een
causerie in de kantine van Zandvoort-
meeuwen, aan de Vondellaan. Op deze
avond zal ook een sportforum aanwezig
zi]n om gcste]de vragen te beantwoor-
den. Deze avond is niet alleen toegan-
kelijk voor leden van Zandvoortmeeu-
wen, maar ook ook andere belangstel-

lenden zijn welkom.

Klaverjassen voor

ZANDVOORT - Op vrijdag 17 april

a.s. organiseert de jeugdcommissie van
ZSV Zandvoortmeeuwen een klaverjas-

avond voor koppels. De opbrengst van
deze avond is voor het Rode Kruis.

Degenen die willen klaverjassen kunnen
zich tot en met de speelavond melden in

de kantine van Zandvoortmeeuwen, aan
de Vondellaan. De aanvang is om 20.00
uur, terwijl de inschrijfkosten ƒ 3,

—

per persoon z|jn.

Wegens grote belang-
stelling op de zondag
adviseren wij u om ook
eens op vrijdag of

zaterdagavond
GEZELLIG en GOED
te komen eten.

Dan is er vast wel een
talel voor u!

C,n.\PErRUlT-
COCKTAIL

qisir'fruit-portlt.''i.'"-''

'.rhvu-ii; :.hcnv i'" '"''

rodn k i'rs
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"V«n -^

"kipfilet "MOSKOV
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""""SORUET
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mNiEUWÊ
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in Hoofddorp
naast de skipiste.

TA Tel.: 02503-10139
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Lopen op kurk dat kan toch niet Wel degeli|k kan dal. al jaronlangi

Wi) weten er .i'let van, ook al larenlang Woonkamet keuken, wc, trap

am., alles kunt u beleggen met kurk Want kurkvloeron 2iin mot alleen

gemakkelijk zelf te leggen, maar ook geluiddempend, warmto-isolerend,

en door een speciale meeverende lak zeer slijtvast en meinia onderhoud
vergend Et zijn ruim 25 types Naturo kurkvloeren (moer dan de helft

ondpr de 30,- per m') zodat er voor elk interieur een biipassendo kurk

vloer IS. Bel 020-177138 en wij sturen u gratis een uitgeoreidc kleuren-

foldor. Of loop meteen oven de showroom binnen en bcki|k onder ge-

nul van een (hijna) altijd klaarstaand kopje koffie, o a op huis-

kamerdia's deze ideale vloerbedekking U ziet dan ook de 5 nieuwe

soorten, v/aarvan Vano een kunstwerk op zich is

SVu oven o^ettanl Wij zitton 20 moter in do straat, niet op de hockl
Hbi kan tj goWons scholenlll

RKBOETSEK "NATURO"
'//oissenbruchtstraatSI (bij het Hoofddorpplein) - Amsterdam - Tel. 020-177138.
Dinsdag t/m vriidag 9.00-18.00, zaterdag 9.00-17.00 uur.

Donderdag koopavond van 19.00-21 .00 uur

perm-'

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca.400m ^ moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200m^

makplanrs S taxateurs in tjedrijf s- en woonruimten

G.E Oesterreicher
& Partners 020-767868
tierman rioijermanswegS amsterdam-z telex 18143

DWARSFLUITLESSEN
incl. theorie # 1o./5
Groepslessen 10,- per les.

Telefoon 02526 - 7 43 46.

,.,''-""

'-.•••* -T.- -^V'A^

'\ ' 'f^ Vi 9 1 I ^

' ' "irojjjAtmjmj

'

'Tim ri^lT'a<rfcM-'if*'Tiiia^Nn-irfMMÉ^r"?É'tT'^
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s voor
ilisvan

?! "'ü ku:

,

^MeesterzetvanMetro Metro-Meevaller
Bij aankoop van een sportkolbert

een bijpassende pantalon

(vrije keus) voor de

halve prijs

Slankgesneden stijlkostuums uit onze
nieuwe voorjaarskoUektie.

Nü twee kostuums_voor de meevaller-

prijs van één.

ir.

Deze aanbieding geldt voor de
gehele koUektie

sportkolberts/pantalons.

Pi'iN

t -
i --:r. ~~!i

.^.
..-^ai^"

'*H B

»
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AALSMgER AMSTELVEEN
Kruisweg 2a Rembrandtweg 419

Vriidag koopavond Bus 65 en 66

(ook woensdag ^°^'^ ^°°" Wolcheren

do hete dag open)
Donderdag koopavond

. DoiuU-rdas * AMERSFOORT •DEN HAAG
k-A koopavoiid •AMSTELVEEN -A-fJiIDEN

• ZAANDAMfel
Sioop,

De paasklokken

brengen een hoop

kosten mee.

En wij brengen u een leuke

bijverdienste. Wilt u men-
sen ontmoeten en heeft

u enkele uurtjes per week
vrij, dan wil ik graag met u
kennismaken. Bel even of

schrijf naar mevr. Gafet,

Gerbrandylaan 8, 1272 KB
Huizen, tel. 02152-50369.

REF.310.

Te kaop, langharige

Afghaanse

windhond

met stamboom ±. 1 '/z

jaar oud. ^ 300.-.

Tel. 02975-67001.

GRINDTEGELS
+ PLAVUIZEN

bij tegelhandef
In onze showroom hebben wij

voor u 'n enorme sortering

tegels zoals:

« WAIUDTEGELS
« VLOERTEGELS
m PLAVUIZEN
« MOZAÏEK
9te TRAVETIN en
m MARMERTEGELS
Ook kunt u er alle soorten
lijmen en voegcement vinden.

Desgewenst kunnen wij ook uw
tegels vakkundig leggen en
zetten
Y'tj lijn gaopend Dinsdag t/m vrijdag van 14 00 18 W uur. zaterdags van 9 00-15 00 ui

KO
U vindt 'n zeer uttgebreide en voordelige

sorionng (50 soorten) GRIND- EN
SIERTEGELSieKcusv.a 4.15

cnZAND, GROND en BIELZEN

Wif zfjn tevens gespecialiseerd in her

aanleggen v/inTEGELPADEN,
TERRASSEN, ROTS-
TUINEN en SIER-

BESTRATINGEN

Loopt u even binnen in de showroom van

Ko Bliek, Essentaan 83, Zwanenburg.

T«tBtOon 02907 2335. ns 18 00 uur 2887

Voor

TUINAANLEG en

ONDERHOUD
HOVENIERSBEDRUF

Frans Stukart

Nu GRASZODEN
thuisgebracht,

per m^ 4,25

HammarskjOld 109

HOOFDDORP
Tel.02S03-1 20 79

êct

HANDWERK
KASTEN
Wi) maken ze voor u.

Zie onze
nieuwe collectie.

Schaghelstraat 27
HAARLEM

Tel. 023 -32 70 19

PULAJOEGOSLAVfSCH RESTAURANT

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 285285.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Ter uitbreiding van ons team, zijn wij op zoek naar (een)

ERVARENPONSTY?ISTEGS;)
eventueel part-time

AALSMEER
De VBA 15 een belangnike

schakel m hei of/eiqebeuren

van sierteeliprodukten

In hel 26 ha qrote hallen-

komplex verwisselt een

belangn|k aandeel van de

Nederlandse smibloemen

komerplonlen en fumpIonJen

produkiie van eigenaar

De VBA 15 een modern Ijedi i|l

dar goede 01 beidsvoarwaar den

kenr Oeom?el en het aantal

personeelsleden bewegen ?ich

in opgaande li[n

Deze nieuw aan te trekken medewerk-
ster(s) komt{kor(ien) te werken op onze
centrale ponskamer
.Momenteel wordt op de ponskamer
gebruik gemaakt van IBM-apparatuur.

Het ligt in de bedoeling om op korte

termijn de tiuidige machines te ver-

vangen door zgn. key to disc apparatuur

met beeldscherm (DATA 100).

Voor deze funktie vragen wi).

• Enige, zo mogelijk ruime ervaring

als ponstypiste
• Bi) voorkeur een opleiding op MAVO-
niveau.

• Een akkurate instelling.

Voorts zal(zullen) zij in het bestaande
team moeten passen. Om hiervan een
zo goed mogelijk beeld te krijgen zullen

de huidige ponstypistes bij de selektie

worden ingeschakeld.
De salariëring en overige arbeidsvoor-

waarden zi|n geregeld volgens onze
eigen CAO.
Mocht U nadere inlichtingen wensen of

wilt u solliciteren dan kan dit bij de
VBA, afdeling Personeel en Organisatie
(t a.v Drs. P. J. Hulsbos), Postbus 1000,

1430 BA AALSMEER-
Telefoon. 02977-34567

INTERNATIONALE GRAANOVERSLAG MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM B.V.

Ons bedrijf, dat gevestigd is aan de Vlothaven te Amsterdam, is gespecialiseerd in het opslaan en
overslaan van granen, derivaten, sojabonen, tapioca enz. Deze produkten worden per zeeschip in

Amsterdam aangevoerd en vinden van daar uit hun weg naar een groot aantal Europese landen. Ons
personeelsbestand omvat 150 medewerkers.

In verband met de toegenomen aktiviteiten, dient op kone termijn ons personeelsbestand te worden
uitgebreid met:

allromid onderhoudsmonteur
(voorlopig dagdienst)

die zal worden belast met o.a. het opsporen en
verhelpen van stonngen aan onze los-apparatuur -

zoals pneumaten, drijvende kranen en elevatoren -

en aan onze transportsystemen. Bankwerken, las-

sen en plaanverken nemen daarbij een belangnj-

ke plaats m.

Gelet op de aard van de werkzaamheden vragen
WIJ minimaal een LTS-"B", alsmede BEMETEL-
opleiding.

Voor deze funktie geldt nog de bereidheid tot het

wprken m klem teamverband, waarbij goede col-

legialiteit een voorname rol speelt.

De tewerkstelling geschiedt op basis van de
"C.A.O. voor de haven een aanverwante bednh
ven te Amsterdam", hetgeen een garantie biedt

voor een uitstekend loon en goede sekundaixe
arbeidsvoorwaarden. Loomndikatie '+ f 4\.000,-

bnito per jaar. (in dagdienst)

Indien u verdere mformade wenst, kunt u telefonisch kontakt opnemen met onze afdeling personeel-

zaken. U kunt vragen naar de heer J.A. Joosten. Het telefoonnummer is 020-828105.

Schnftehike sollicitaties kunt u richten Jian ons adres; Coenhavenweg 3, 1013 BK Amsterdam.

^^gtWBEÜT U MILIEUBEWUST! BEL
IRKIORD- HOLLAND. TEL. 072- 113395

yfS:',,:mii^:

'\L

^MïillÊliJÉMë^^ uit niet meer gebruikte oiietanics van: particulieren - bedrijven - instellingen.

^ti^Oöi^scnriftélijk^Qpdracfitr^^ coupon inzenden aan:

I

.V.-'
ft*:s;

llipyis^ciil^Holland B.V.

irW^tniméféGS- 18Ó0WB Alkihniaèir - Eën postzegel is niet nodig!

Antwoordcoupon: ik geef mij op voor AKTIE TANKSLAG.

rvJaam-

Adres:

Woonplaats:

Tel Nr
. .

Postcode-

SMUAUM
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Huis gekraakt en weer ontruimd

Onduidelijkheden rond pand

aan de Haarlemmerstraat
ZANDVOORT - Afgelopen
vrijdag werd door een groep
jongeren, voornamelijk af-

komstig uit Zandvoort en
Haarlem, het pand aan de
Haarlemmerstraat 4 ge-

kraakt. Het betreffende huis

stond te koop aangeboden
via de Zandvoortse makelaar
Cense.

Nadat het pand gekraakt was hebben
de jongeren getraacht kontakt op te

nemen met de makelaar, maar deze

was gedurende het weekend niet te

bereiken. Het huis is eigendom van de

heer Hoefnagels die makelaar Cense
opdracht heeft gegeven het pand te

verkopen. Zelf verblijft de heer Hoef-

nagels op dit moment in het buiten-

land.

Volgens de krakers was het huis hele-

maal leeg toen zij het pand betraden,

het water en gas waren afgesloten,

maar er was nog wel electriciteit in het

huis. De dag nadat het pand gekraakt

was kwam een vriend van de eigenaar

poolshoogte nemen. Hij vertelde dat

het pand inmiddels eigendom was van

de bank die de hypotheek had ver-

strekt. ,,Daarbij liet liij doorschemeren

dat de jongeren het huis maar beter

onmiddellijk konden verlaten, omdat
er s'maandags wel eens een knokploeg
zou kunnen komen", aldus de krakers.

Zij hebben zich aan deze bedreigingen

niet veel gelegen laten liggen en bleven

in het pand. Wel hebben zij de politie

op de hoogte gesteld van het voorval,

om in geval dat er inderdaad een
knokploeg voor de deur zou verschij-

nen enige aanspraak op bescherming te

kunnen maken.

De onduidelijkheden rond de bestem-
ming van het pand werden nog groter

toen die dag twee jjersonen zich meld-
den met de mededeling dat zij het pand
per 1 mei voor de periode van achttien

maanden gehuurd hadden. Makelaar
Cense had inmiddels bij de politie

aangifte gedaan van huisvredebreuk.

De gemeentepolitie is daarop in over-

leg getreden met de hoofdofficier van
justitie in Haarlem, mr. Andrea. Deze
gelastte dat het pand ontruimd moest
worden.
Afgelopen maandagmorgen werden de
krakers geconfronteerd met dertig

manschappen van de Zandvoortse poli-

tie die de krakers vroegen het huis

vrijwillig te verlaten; anders zou men
tot ontruiming over moeten gaan. ,,Er

werd bij verteld dat indien we vrijwillig

weg zouden gaan we dan toch naar het

bureau vervoerd zouden worden, dus

veel maakte het niet uit", aldus een van
de krakers. Men besloot daarop om
niet vrijwillig te ontruimen maar alleen

lijdelijk verzet te bieden. De politie

heeft daarop de krakers uit het huis

gehaald en naar het bureau overge-

bracht.

Nadat het pand ontruimd was deed
makelaar Cense opnieuw aangifte bij

de politie, ditmaal van diefstal. Er zou
in de periode dat de krakers in het pand
zaten een stereo-installatie verdwenen
zijn.

De krakers zeggen dat bij hun binnen-
komst er geen stereo-installatie in het

pand aanwezig was. Overigens zetten

zij nog enkele vraagtekens bij de gang
van zaken tijdens de ontruiming. Vol-
gens hen kon of wilde makelaar Cense
geen huurcontract laten zien en ook
een machtiging van eigenaar Hoefna-
gels wilde hij niet overleggen. Daarom
stellen de krakers zich op het standpunt
dat het huis niet bewoond was of zou
gaan worden, en er dus van huisvrede-

breuk geen sprake is. Zij willen dan
ook op hun beurt een klacht indienen.

Ook over de periode dat het pand aan
de Haarlemmerstraat leegstaat lopen
de meningen uiteen. Cense zegt dat het
huis pas sinds eind 1980 leeg staat, de
krakers menen zeker te weten dat het

al twee jaar leeg staat, met een kleine

onderbreking van twee weken.

ZANDVOORTS
NIEUWSBLAD

vraagl

reserve
bezorgers/sters
om in te vallen bij ziekte

en vakanties

Min. Ieefti|d 15 laar.

Aanmeldingen
telefoon 17166

pf Uw krant niet

ontvangen?

I

'tBel vrijdag voor 12.00 uur ons
1?' " * kantoor, telefoon

I 17166
Ift: en -'s middags heeft u hem
•&', '

' In de bus.

Tweede paasdag opening van seizoen

Record aantal deel*

nemers bij Paasrace

Stropers gepakt

ZANDVOORT - In de nacht van
woensdag op donderdag signaleerde

een patrouillewagen van de politie een
personenauto op een weggetje achter

de hoofdtribune van het circuit, die

aldaar op en neer reed. De politie hield

de auto staande omdat men vermoedde
met stropers te maken te hebben. In de
auto, die bestuurd werd door een
29-jarige Zandvoorter, werden een ko-

nijn en een fazant aangetroffen, alsme-
de twee sterke staaflantaarns. De man
werd voor verhoor naar het bureau
meegenomen, waar bleek dat de ver-

dachte samen met een 34-jarige plaats-

genoot aan het stropen was geweest.

De medeplichtige kon in zijn woning
worden aangehouden. Hij bleek in het

bezit van een geweer met patronen,

zonder daarvoor de vereiste vergun-

ning te hebben. Na het verhoor werden
beide verdachten heengezonden.

Vrijdag kantoren dicht

ZANDVOORT - In de gemeente
Zandvoort, zijn op Goede Vrijdag 17

april, alle gemeentelijke kantoren ge-

sloten. De afdeling Burgerzaken aan de
Schoolstraat 6, is op die dag uitsluitend

voor het aangeven van geboorte en
overlijden geopend van 9 tot 9.30 uur.

Vergunning verleend

braderie op 2 mei

ZANDVOORT - De braderie

die door het Zandvoort Festival

Comité werd voorgesteld kan
doorgang vinden omdat op
maandag 13 april door het colle-

ge van B en W vergunning werd
verleend.

De braderie zal plaatsvinden op
zaterdag 2 mei van 's morgens
10.00 tot 's avonds 20.00 uur.

De kramen zullen worden opge-
steld op de Grote Krocht, Raad-
huisplein en Haltestraat, welke
straten deze dag voor het verkeer

worden afgesloten. In plaats

hiervan zal de Kerkstraat bij

hoge uitzondering voor het door-
gaande verkeer worden openge-
steld. Het verkeer vanaf de Post-

straat kan dan via de Kerkstraat

het centrum verlaten.

Winkeliers die belangstelling

hebben voor de braderie worden
verzocht zich in verbinding te

stellen met de heren Oonk en oj

Moerenburg. Het Festival Comi-
té verzorgt het opzetten, verhuur

en afbreken van de kramen voor

de braderie.

De organisatoren zijn bijzonder

enthousiast over de verleende

medewerking vn het gemeentebe-
stuur en nemen zonder meer aan
dat deze eerste braderie in Zand-
voort een groot succes zal wor-
den. I

ZANDVOORT - Negen races omvat het

openingsprogramma van het autoren-

sportseizoen op het circuit van Zand-
voort tweede Paasdag.

Om halftwaaif begint het programma
dat tot vyf uur 's middags zal duren.

Een primeur is de demonstratie welke

twee truck-dragsters zullen geven.

Naast een bgzonder spektaculairc kar-

tracc met 250 cc karts zal de hoofdrace

een wedstnjd zijn over 15 ronden voor

de Townsend Thoresen Euroseries For-

mule Ford 1600.

Kartrace

Ook al een primeur is de kartrace met
250 cc karts, die dit jaar in vier races

hun Nederlands kampioenschap zullen

betwisten op het circuit van Zandvoort.

Deze zeer snelle racemonstertjes halen

topsneiheden van bijna 200 km. De
race zal gaan over zes ronden.

Hoofdmoot op deze ongetwijfeld inte-

ressante racedag is een race in de
Townsend Thoresen Euroseries For-

mule Ford 1600. Deze klasse is de basis

voor de Formule 1. Rijders als Jan

Lammers, Huub Rothengatter en Nel-

son Piquet zijn daarin begonnen. De
voortekenen wijzen erop dat het een

bijzonder heftige strijd zal worden.

Meer dan vijftig inschrijvingen ontving

de Nederlandse Autorensport Vereni-

ging uit acht verschillende landen. De
Nederlandse favoriet in deze klasse is

ongetwijfeld Beneluxkampioen 1980

Cor Euser.

Record

Nooit zijn er op een racedag zoveel

verschillende races gehouden. Een for-

mule Ford 2000-race, twee races in de
Produktietocrwagen-klasse , waarbij

vooral de race in de klasse tot 1600 cc

een vol startveld zal geven. Meer dan
veertig inschrijvingen, waarbij de Tal-

bot Rallyes, de vroegere Simca's en de

VW Golf GTI's de boventoon voeren.

Totaal meer dan 250 inschrijvingen in

de diverse klassen, een record, waaron-

der die in de Historische klasse. Race-

en Sportwagens voor 1960 gebouwd,
zullen ongetwijfeld de toeschouwers

aanspreken. De twee jaar geleden ge-

startte Sports 2000-klasse is ook weer
present. Beneluxkampioen Huub Ver-

meulen zal het bijzonder moeilijk krij-

gen zijn titel te verdedigen.

Renault 5 Alpine

Alweer een vol deelnemersveld. Al
jaren bewijst de Renault 5 Alpine-
klasse haar bestaansrecht. Adembene-
mende gevechten in de bochten, waar-
bij het plaatwerk niet zal worden ont-

zien. Het treintje-rijden, bumper aan
bumper op het rechte eind voor de
Hoofdtribune, zal de toeschouwers
weer op de tenen brengen. De kam-
pioen van verleden jaar, John Vos, zal

het niet gemakkelijk krijgen te verdedi-

gen. Dit jaar is er veel nieuw talent in

de Renault 5 Alpine-klasse.

Primeur

Een Nederlandse primeur op het circuit

van Zandvoort is een demonstratie,
welke twee Truck-dragsters zullen ge-

ven. Deze vrachtwagen-monsters uit

Amerika leveren maar liefst 1350 paar-

dekrachten. De fraai beschilderde
truck-combinaties maken momenteel
een demonstratietoer door Nederiand
en zullen na Zandvoort naar Duitsland
vertrekken.

De organisatie op Zandvoort heeft de
toegangsprijs laag gehouden: voor alle

plaatsen ƒ 10,-. terwijl kinderen tot 12

jaar, onder geleide, gratis toegang heb-
ben.

Langs de Vloedlijn

'k En hore u nog niet,

O nachtegale, en
de Paaszunne zit

in 't oosten.

Guido Gezeik
(1830-1899)

Programma
11.30 uur Demonstratie Truck-drag-

sters

12.30 uur Race Renault 5 Alpine

12.40 uur Race Formule Ford 2000

13.15 uur Race Produktietoerwagens

tot 1600 cc

13.55 uur Race Historische Sport- en

Renwagens
14.30 uur Race Townsend Thoresen

Euroserie Formule Ford 1600

15.15 uur Produktietoerwagens boven

1600 cc

16.00 uur Race Sports 2000

16.30 uur Race Karts 250 cc

Ingebroken

De sensatie uit Amerika bij de paasraces. Maar liefst 1350 paardekrachten zorgen ervoor dat deze „vrachtwagen'

zeer rao uit de startbloklten schiet.

ZANDVOORT - In de nacht van
dinsdag op woensdag werd in een
woning aan de Brederodestraat inge-

broken. De daders kwamen binnen
door aan de achterkant van de woning
een schuifdeur te forceren. Vermist
worden een Friese staartklok en ver-

schillende zilveren voorwerpen. De re-

cherche heeft een onderzoek ingesteld.

GeraH Poots behaalde

eerste Dan
ZANDVOORT - De Zandvoorter
Gerard Poots heeft afgelopen zon-

dag met goed gevolg het eerste

Dan's examen afgelegd.

Hij was daarvoor in Hilversum en
ontving het diploma met de bijbeho-

rende zwarte band uit handen van de
voorzitter van de examencommissie,
onderdeel van de Karate Bond Neder-
land. Gerard Poots is lid van de Acade-
my for Asian Fighting Arts in Zand-
voort, waar het aantal Dan-graadhou-
ders nu vier is. Dit betekenlt een
verdere uitbreiding van het technische

kader van deze club.

De Asian Fighting Arts begint binnen-
kort weer met de outdoortraining op
hett circuit, elke woensdagavond. Vo-
rig jaar heeft men deze trainingen ook
moeten houden, om het wegvallen van
de zaalaccommodatie op te vangen. Dit

buiten-trainen bleek zo goed aan te

slaan, dat men hiermee door gaat.

Op de woensdag is iedereen die zijn

algemene conditie wil verbeteren van
harte welkom. Peter Koopman is de
trainer. Deelneming is gratis en het

begint om 19.00 uur. Om de vier weken
wordt een zogeheten tijdstest gehou-
den, waarbij iedereen kan zien in

hoeverre de conditie verbeterde.

Verenïgingsbomm wom handballen

têÊÊÈm

ZANDVOORT- Geen nationale boomplantdag, ofschoon bovenstaande foto er veel van weg heeft. Het
betreft hier kinderen van werknemers van het casino die een boompje planten op het terrein van
Zandvoortmeeuwen. Het casiono was één van de vele afnemers van de verenigingsbomen die het
handbalterrein bij het circuit omzomen. Na maandenlange voorbereiding vond de aktie zaterdag haar
hoogtepunt. Verenigingsieden en familieleden en een ieder die zich voor vijf gulden een boompje had
aangeschaft kwam zaterdag naar het handbalterrein om zijn of haar boom zelf te planten. Helaas
konden niet alle bomen de grond in, omdat volgens bestuurslid de heer Duker de gemeente Zandvoort
slechts een gedeelte van de benodigde aarde had bezorgd. Maar de helft van de vijfhonderdzeventig
abelen vonden zaterdag toch hun vaste stek rond de handbalvelden. Na afloop van het plantfestijn

ontving een ieder een certificaat met daarop het boomnummer, zodat iedere planter zijn boom op een
fraai sportcomplex kan zien opgroeien.
Een tweede aktie is overigens al weer in voorbereiding. Volgend jaar hopen de handballers namelijk te
beschikken over een stukje recreatiegrond voor de kinderen. Uiteraard moet dan ook dit speelterrein-

tje met schommels, glijbaan enz. omzoomd worden. Het totale bomenbestand hoopt men dan rond
de duizend te krijgen. (Foto: Europress).

End mei inspraak voor wijkbewoners

Verkeersplan voor Nw. Noord
ZANDVOORT - Het bureau Gou-
dappel en Coffeng heeft vorige

week een plan gepresenteerd wat
de verkeersveiligheid in Nieuw
Noord ten goede moet komen. Het
plan, dat tot stand is gekomen in

samenwerking met de politie en de
afdeling Publieke Werken, is er op
gericht het snelverkeer zoveel mo-
gelijk om de wijk heen leiden en de
snelheid van het gemotoriseerde
verkeer af te nemen. Met het plan

komt men tegemoet aan de wensen
van de bewoners in Noord, die al

jarenlang klagen over de onveilige

verkeerssituatie in hun wijk.

Nieuw Noord heeft op dit moment in

feite vier ontsluitingswegen: De Cel-

siusstraat, de Lorentzstraat, de Fie-

mingstraat en de Kam. Onnesstraat.

De buurt betiteld deze ontsluitingswe-

gen als , .snelwegen" die voor kinderen

met name levensgevaarlijk zijn. In het

nieuwe plan zullen deze wegen dan ook
ontlast worden doordat men een soort

van ringweg om de wijk wil aanleggen.

Het verkeer kan dan de wijk binnen
over de Noorderduinweg en gaat via de
Flemingstraat naar de Celsiusstraat.

Dan via de Reinwardstraat naar de
Lorentzstraat en door de Keesomstraat
naar de Kam. Onnesstraat en over de
Linnaeusstraat de wijk weer uit. Door
het bochtige traject zal de snelheid van
het verkeer aanzienlijk verminderd
worden, temeer omdat op de langere

Openbare vergadering

Wijkraad Nieuw Noord

ZANDVUORT - De stichting Wijk-
raad Nieuw Noord lA op 28 april een
vergadering houden waarbij alle buurt-

bewoners hartelijk welkom ^iin. Er zal

onder meer worden gesproken o\'cr de
resultaten van de hoorzitting die de
gemeente op 27 april houdt over het

sociaal-cultureel plan 1982-1985, De
vergadering begint om 20.15 uur in 't

Stekkie, Fahrenheiistraat 7.

Koninginnedag

ZANDVOORT - Voor de ronimcl-

niarkt die op Koninginnedag /al wor-

den gehouden zijnalle stands al bespro-

ken, maar liefhebbers dic hun waren
toch nog aan de man willen brengen,

kunnen hun handel nog op de stoep

uitstallen.

In het kader van de viering zal er op 30

april ook nog een fotowedstrijd worden
georganiseerd, waarmee enkele prijzen

in de vorm van VVV-kadobonnen zi|n

te winnen. Voor de zeepkistenrace

kunnen deelnemers zich nog melden bij

het bestuur van autosportvereiiigmg

..Sandevoerde", Nic. Bectslaan 4(). tel.

14385.

Hel comité Viermg Naiionale Fee.sida-

gen kan gesteund worden door overma-

king vun bijdragen op rekeningnum-

mer: 56.5725.556 van de ABN te Zand-
voort. Hel gironummer van de bank ix

9711.

ledere vrijdagavond

BUFFET-OAMSANT

Raas dansfeest op de brug.

Goede Vrijdag 17 april.

Speciaal Paa ,m?ni; ter inlrcidiji.tip voor

ƒ14,25
^c^l„:l=^b^.l,l|l^J(,)| i8 30L,i.r

'^ ~-: •'- u ' .\ ifi-, t,n kaïd-'

- ^ - r ; - - • " Sc* cho

..\ . . ^:^^•:^l•J•.de'l1nlja

ftsle-genheid voor feesten en partl)en

«sn 10 tol :5.0 personen.

stukken visuele versmallingen zullen

worden aangebracht in de vorm van
verkeersgeleiders. De aanliggende
woonstraten zullen voor het doorgaand
verkeer worden afgesloten door middel
van verkeersdrempels.

Met de uitvoering van het plan zal een
bedrag van ongeveer een half miljoen
gemoeid zijn. De geleiding van het
verkeer om de wijk heen zal ongeveer
drie ton vergen en voor de aanleg van
afsluitingen en verkeersdrempels in de
woonstraten is dan later nog een twee
ton nodig.

Maar voor het zover is zal het hele plan
eerst aan de bewoners van Noord
worden voorgelegd die zich volgens de
verwachting ongeveer eind mei over
het plan kunnen uitspreken. Overigens
heeft de NZH al bezwaar gemaakt
tegen het nieuwe plan. Men vindt het

tracé veel te bochtig en met name bij de
bocht van de Flemingstraat naar de
Celsiusstraat verwacht de NZH moei-
lijkheden met de bussen.

lisverstand

ZANDVOORr - Vorige weck vrijdag

kwam bij de politie een melding binnen
van een fikse ruzie tu.s.sen twee perso-

nen, in de Kostverlorenstraat Het
bleek d.u men onenigheid had over wie

de huurder was \an een boven\erdie-

ping. Beide personen meenden aan-

spra.ik op de betreffende woning te

kunnen ni,iken. Bij nader (.inderzoek

bleek dat de 8-'^-jiirige eigenaar de
woning per abuis a.in twee verschillen-

de personen ti.id verhuurd. ...De politie

heeft de gemoederen gesust,

f-UI\ rlct!!ii-l

bont en lamsvacht

(ook grote maten)

lle bekende merken o.a.

tn^h cro'6
TAI IA

see

befbreyoubuy
donderdag koopavond

Kaatlem: Barteijorisstraat 20 (bij de Grote Marlet) / tel. (023) 31 26 55

Amstenlam: Leidsestraal 9 (bij Koningsplein) / tei.,(020) 22 35 96
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FAMILIEBERICHTEN

Op 17 april /.ijn

opa en oma Keesmaii

35 jaargcircuiud.

Hartelijk gclelicilcerd

Sandcr en Wendv.

Na een kortstondige ^iekie is. bijna vier

maanden na het heengaan van zijn moeder,

uit ons midden weggenomen onze lieve broer,

zwager en oom

Evert Hendrik Spoelder

Hij werd 55 jaar.

Utrecht:

L. H. van der Weerd-Spoclder

F. van der VVeerd

1'red en Marienekc
Anncmieke en Sven

Zandvoori:

C. A. Jongbioed-Spoelder

J. Jongbloed
Chris

Loekie

Zandvoort:

C. Spoclder-Meure

Coby
Even

Zandvoort. 10 april 1981

Frans Zwaanstraat 26

Correspondentie-adres: Frans Zwaanstraai 40.

2042 CD Zandvoort.

De begrafenis in het familiegraf heeft inmid-

dels plaatsgevonden op de algemene begraaf-

plaats te Zandvoort.

STAP HET VOORJAAR IN
opeen

1981 MODELFIETS
van

PETER VERSTEEGE
1

94e Keuze uit meer dan 200 modellen.

hie Een prachtige Peugeot racefiets v.a. . . . 459,-

p Een echte opoefiets v.a 398,-

m Een echte Kopra fiets v.a 345,-

Ue Een echte Gazelle ^ Sparta * Raleigh

U BSA
HK Een echte crossfiets al v.a 315,-

^ Een echte race- of trimfiets van
\* Gazelle « Raleigh ^ Peugeot * Nisiki

hte KogaMiyata « Alan ^ Gios.

TEVENS RUWIELVERHUUR
p Grote sortering racefietskleding.

1^ Grote sortering

crossfietskleding.

1^ Grote sortering

regenkleding.

9ie Protokost sportvoeding.

A—

.

PHILIPSEN

Vanaf zaterdag 4 april was Philipsen mannenmode niet

meer alleen. Philipsen lady shop heeft haar deuren naast
hem geopend.
Zij komt met haar kollektie exclusieve betaalbare dames-
mode o.a. de merken: Finke - rokken, Cees de Best - rokken
en japonnen, Ass-mode, Diekmann - pakjes en japonnen, groot

assortiment bloeses, Heidema-pantalons, Sukosan mode
accessoires, etc.

Teveel om op te noemen.

KOMTU EENS LANGS
We geven u graag goede adviezen op modegebied.

Neem vooral uw echtgenoot mee want voor hem is de keus
op de afdeling mannenmode groot.

Notabene alle veranderingen worden gratis in eigen

atelier verricht.

Haltestraat 40 - tel. 16218
Geopend van 9.00 - 18.00 uur
Zondags van 13.00 - 17.00 uur

Mei grote droe<"heid geven wij kennis dat op
8 april op 81-jarige leeftijd van ons is heen-

gegaan onze lieve en zorgzame vader, opa en

zwager

Dirk Koper

Siutlgart:

Fam. Wagner

IJmuiden:

Fam. van der Steen

Zandvoort. april 1981

Burg. van Alphenstraat 27

Correspondentie-adres:

Schipiaan 110, 1974 LB IJmuiden

De crematie heeft 13 april plaatsgevonden.

\(a PETER

VERSTEEGE
Haltestraat 18 -Zandvoort -Tel. 1 44 99

• Groenteplanten met kluh

• Groente- en bioemzadsn

• Zaaiend
• JiffYpots

• Bestrijdóigs- en

bemsstingsiiiiddelen

• Tindnnnfigdheden

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA, Zandvoort,

telefoon 17093

Ter overname
aangeboden:

café-bar
te Zandvoort.

Pr. nader overeen te

komen.
Br. onder nr. Z 522.
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'iBinnen twee jaar zes meubelzaken

Diemen wordt tweede
meubelstad van Nederland

DIEMEN - ,,Zoals de zaken er nu voorstaan", zegt

Wim Stoutenbeek, directeur van Stoutenbeek
Wooncentrum, zal de stad Diemen binnen zeer korte

tijd de Tweede Meubelstad van ons land worden.
Zoals bekend is Beverwijk al jaren de Eerste met
een Meubelboulevard (Parallelweg) die zijn gelijke

in ons land niet kent en waar vrijwel alle grote

meubelzaken een vestiging hebben.

gemeld. Ik verwacht dat er in

Diemen binnen de twee jaar zo'n

vijf a zes meubelzaken op korte

afstand van elkaar staan. Die ont-

wikkeling is zeer gunstig."

,.Wij startten in Diemen". aldus

directeur Stoutenbeek, „vier

maanden geleden met dezelfde

collectie als die wij te Beverwijk
voeren, alleen iets kleiner vanwe-

ge het mindere vloeroppervlak.

Zoals in Beverwijk plaatsten wij

ons filiaal op een gemakkelijk
bereikbaar terrein met ruime par-

keermogelijkheden, direkt langs

de Al van Amsterdam naar Het
Gooi. Voor de Amsterdammers
en inwoners van Het Gooi of de

Flevopolder tien a vijftien minu-
ten met de auto.

Meer kandidaten
.,Nu al", zo zegt directeur Stou-
tenbeek, ,,is er te Diemen een
meubelboulevardje ontstaan,

want we zijn de buren van Van
der Meer en Bela. In september
van dit jaar evenwel zal ook Mijn-
ders naast ons een nieuw pand in

gebruik nemen. En intussen heb-
ben zich nog meer kandidaten

Prijsgarantie

Wat is dat?

Er zijn mensen die denken dat

de meubelen van Stoutenbeek

Wooncentrum wel duurder

móeten zijn dan elders. Dat is

niet het geval. Daarom is er de

unieke Prijsgarantie. Heeft u

bij Stoutenbeek een meubel
gekocht en ontdekt u dat het-

zelfde meubel in een andere

zaak goedkoper is. meld dat

dan. Stoutenbeek betaalt u hel

verschil terug!

BB

leterieer en kiiiist
Wat IS een svoning zonder kunst?
Cielijk een ei zonder zout! liet is

om die reden dat Stoutenbeek
Wooncünirum al jaren prohecrt

kunst voor betaalbare prij/en on-
der /.ijn cliënten te brengen.
Daartiie wordt de cxpositicruiniif

te Beverwijk (èn Dienieii) gratis

ter beschikking gesteld voor kun-
siena.irs van allerlei pluim. igc.

Van hoeldhoijwcrs tol Textiele

werkvormers. Van vvandkleed.ir-

tiesten tot kunstschilders. Elke
ma.ind anderen

De geëxposeerde werken zijn te

koop. Niet bij Stoutenbeek. maar
bij de kunstenaar zelf. Want Stou-
tenbeek gunt het volle honora-
rium aan de artiest.

Deze maand zijn bij Stoutenbeek
te gast: in Beverwijk: Fred Thoo-
len en ai|uarellcn. Henk Mulders
niet monotypes. [-;ily v.in L:s met
textiele werkvormen en Rienkc
Stellingwerf mei wandkleden. Te
Diemen: Nico Kok mei plastieken
van graniet en Cor Hecck met
aquarellen

Diemen De Sniep.

Richard Sauer haalt fel uit

tegen malafide handel

Inkoper-vormgever Peter Harryvan:
,,Het Raat om duurzaamheid, kwaliteit en schoonheid"

DIEPTE-INVESTEREN
IN MEUBILAIR NU
NOODZAKELIJKER

^,Perzische fapijtenfl

halen wij zellf in

de binnenlanden"

AN OOIT

De grondlegger van Stoutenbeek

Wooncentrum heette Wim Stou-

tenbeek. Zijn zoon en opvolger

heette eveneens Wim. Thans zijn

we al weer aan de derde generatie

toe en de huidige directeur heet -

u raadt het al - Wim Stoutenbeek.

Hij is vierendertig jaar. Het was
dus grootvader Stoutenbeek die

de basis legde voor hel tegen-

woordige, nationaal bekende
Wooncentrum. Hij deed dat met
de hondekar, waarmee hij in de

wi|de omtrek van Beverwijk de
klanten thuis bezocht om hen te

bedienen met zijn waren.

De huidige Wim Stoutenbeek zegt

daarover: ..Die mentaliteit van:

méér voor je klanten willen doen.

méér service willen bieden, an-

ders zijn dan de anderen, daar

zijn wij zuinig op. Die willen we
van onze levensdagen niet kwijt.

Als ik die sfeer, die karaktertrek

van ons bedrijf niet meer waar
kan maken, hou ik ermee op. En
dat méén ik.'"

Internationale erkenning

Meubelindustrie van

Nederland steeds

belangrijker

Kwalitatieve hoogwaardig-

heid

BEVERWIJK - De Nederlandse

meubelindustrie gaal internatio-

naal een steeds hartiger woordje

meespreken.
Stond Italië bekend om zijn

avant-gardistische stijl en zijn no-

viteiten; Duitsland om zijn dege-

liikheid. Scandinavië om zi|n am-
bachtelijkheid en tijdloosheid;

Nederland met zijn Leolux, Gel-

derland. Arlifort en Pastoe wordt

steeds meer erkend vanwege zijn

kwalitatieve hoogwaardighcid.

Binnenhuis-adviseur H. Bakker
van Stoutenbeek zegt hierover;

,,Het is een geweldig goede ont-

wikkeling, die wij sterk stimule-

ren."

BEVERWIJK - „Als we het over
Perzische Tapijten gaan hebben,"
zegt Richard Sauer, directeur-be-

drijfsleider van Stoutenbeek
Wooncentrum, ,,dan schaam ik

me er niet voor om meteen heel

onparlementair met de deur in

huis te vallen." Hij gaat er even
voor zitten, verheft zijn stem en
slaat met de vlakke hand op tafel.

Zegt dan luid; ,,De mensen laten

zich nog steeds op grote schaal

gewoon belazeren. Een duidelij-

ker woord weet ik niet."

,,Nog steeds zie ik advertenties

waarin gerept wordt van Perzische

Tapijten. Die zijn dan met kortin-

gen tot vijftig procent te koop.

Waarom? Omdat ze bijvoorbeeld

in Engeland hebben gediend als

expositie-materiaal! Of omdat ze

wegens fiscale afschrijvingen weg
moeten.

Larie!

,,En dat is echt allemaal complete
lariekoek, grote onzin en... bijna

had ik wederom een onparlemen-
tair woord gebruikt. Het zijn vaak

geen Perzische lapijten, die op

die manier aan de man worden
gebracht. Het zijn chemisch oud
gemaakte kleden uit India, na-

maakprullen uit Egypte of Span-
je. Wie zogenaamde Perzen koopt
met kortingen tussen de 30 en 50
procent, kan weten dat hem een
behoorlijke loer wordt gedraaid.

Wij zijn. niet voor niets zo fel. Wij
hebben het meegemaakt; een
stunter die altijd met zulke hoge
kortingen adverteert, en zgn. ach-

teloos tegen klanten zei; ..Kijk

die tapijten daar zijn door Stou-

tenbeek van me gekocht, vanmor-
gen. En dan zagen die klanten

rollen tapijt voor verzending ge-

reed liggen, compleet met labels

eraan waar onze naam op stond.

Daarover hebben we een proces

aangespannen dat we natuurlijk

wonnen. Die man heeft toen wel

in het zand moeten bijten."

In een geheel andere betekenis
heeft Richard Sauer dat zelf trou-

wens ook nogal eens gedaan. Zes
jaar geleden reisde hij voor het
eerst af naar India, Pakistan, Iran

en Turkije om in die landen de
tapijtcultuur te bestuderen en om

er ter plekke voor Stoutenbeek in

te kopen. Een reis die jaarlijks

wordt herhaald.

,,0p die reizen", zegt Richard
Sauer, ,,heb ik zand leren eten.

Want telkenmale trokken wij ver
het binnenland in om op de plaat-

sen waar de tapijten worden ge-

knoopt, te kijken en in te kopen."

Voorraad

..Lemen hutjes, waar je ontvan-

gen wordt in een kot vol tapijten.

De eigenaar zit er trots bovenop.
Hij zit als een vorst op zijn voor-

raad en zijn voorraad is zijn kapi-

taal. Hoe meer kapitaal hij bezit,

des te groter is zijn aanzien en zijn

gezag. Hij zal dus niet geneigd

zijn veel van zijn voorraad te

verkopen.

Op mijn reizen heb ik gezien en

geleerd dat bijvoorbeeld India

voor een groot deel geen echte

creatieve tapijtcultuur bezit. Het
is daar voornamelijk keurig na-

maakwerk. Maar de grote honger
in dat land treft ook het vee, zodat

de wol die gebruikt wordt slecht

van kwaliteit is. En ik zag vaak

BEVERWIJK - ,,Bijna veertig procent van aile

mensen", zegt Peter Harryvan, inkoper-vormgever
bij Stoutenbeek Wooncenirum, „heeft rugklachten.

Dat is niet niks en er zijn talloze oorzaken voor aan
te geven. Het is daarom dat ik vaak gruw als ik die

bankstellen zie.... te lage zittingen, te slappe ruggen,

vlokkenvullingen of zelfs afvalvullingen.

Dan denk ik: je zult met zulk

meubilair vijfjaar of langer willen

doen! Je was goedkoop uit ja,

maar heb je de rekeningen van de
apotheek, de huisarts en de spe-

cialist er wel bijgeteld?"

Maar ja, hoe dan? Bestaat het

ideale zitcomfort?

,,Nee, dat bestaat niet. Voor elk

persoon gelden andere normen,
die afgeleid dienen te worden van

zijn leeftijd, zijn lengte en zijn

gewicht. Er is op dit gebied baan-

brekend onderzoekwerk verricht

door voornamelijk de Scandina-

viërs. Ze zijn nog niet zo lang

geleden met de ,,zitkruk" geko-

men. Een geinig ding om te zien

en het zit heus lekker, maar of het

ook de woonsfeer vergroot? Ik

waag het te betwijfelen."

hoe met chemische middelen een
tapijt oud werd gemaakt.

Goede stukken

,,De echte Perzen worden voor-

namelijk in Iran, Pakistan, Rus-
land en Turkije gemaakt. Vooral

Iran en Turkije. En mijn reizen

hebben bewezen dat we zes jaar

geleden, toen we voor het eerst

gingen, gelijk hadden. Wij moe-
ten niet gaan inkopen in Hamburg
of Frankfurt. We moeten zelfs

niet zijn in grote bazars van Tehe-
ran. \Ve moeten naar de knoper
zelf toe. Alleen daar zijn de goede
stukken te verwerven.

'>*$ «

» ?

Verleiden

,,0m dit alles laat ik niet af elke

keer opnieuw te zeggen; als men
een goed Perzisch tapijt wil heb-

ben, koop dan bij een betrouw-

baar adres. Laat u niet verleiden

door in te gaan op gigantische

kortingen. De grote collectie van

Stoutenbeek is in verband met
een optimale presentatie gecon-

centreerd in Beverwijk.

Wilt u voor-

lichting

over Per-

zisch ta-

Compromis
,,Daarom zeg ik altijd; het com-
fort zal altijd zijn compromis
moeten vinden met het uiterlijk,

de esthetica. Maar je ga.nt natuur-

lijk meteen de fout in als je die

stelling omdraait en alleen maar
op het mooie smoeltje, zoals wij

dat zeggen, van het.meubel let en

de rest voor het gemak vergeet."

Het geniale oude is

gloednieuw
Stoutenbeeks inkoper-vormgever
Peter Harryvan zegt: ..Kwaliteit.

duurzaamheid en schoonheid van

vorm. Dat is Stoutenbeek. Daar-

om voeren wij naast de bekende
design-merken ook de creaties

van de oude grootmeesters."

,,Ik noem daarvan Rietveld. Le
Corbusier, Mackintosh, Mies van
der Rohc. Zij waren oorspronke-

lijk architecten, maar zij ontwier-

pen voor hun gebouwen ook meu-
bilair. En &A\ met zo'n ti|dkve

genialiteit dat hun meubels nog
steeds - na meer dan een halve

eeuw - qua stijl, vorm en mate-

riaalgebruik op je al'konien als

gloednieuw en supermodern."

De eigeii!i|d,se ri'crken die ïdou-

tenbeek voert zijn Interlübke. De
Sede, Castle Furniture. Hulsta,

Leolux, Artiforl, Co|a. Muste-
ring.

Stoutenbeeks hiniiciihiiis.idviscLii

H. Bakker vult ,wiiv . „luist m deze

tijd van bezuinigen, inleveren, te-

ruggeven en wat al niet, is het

voor de klant van het h<iogste

belang d;it hi| in zijii niciiuc

meubelen duurzaam mvesteeri.

NN'ikie je NriiCiiei nog wei eens

horen: We besteden ma, ir w.it

minder, wam over een i.iar ot

Pijt?
Tijdens hun reizen naar

de .tapijtlanden in het

Oosten en Verre Oosten

hebben de inkopers van

Stoutenbeek Wooncen-
trum veel gefilmd. Van
het materiaal zijn twee in-

formatie-films samenge-
steld. Voortreffelijke

voorlichting voor mensen
die meer willen weten van

het Perzisch tapijt. Op
aanvraag worden de films

voor groepen belangstel-

lenden (ook scholen) ver-

toond. Bel Stoutenbeek

Wooncentrum. Vraag
naar Richard Sauer.

kom ik

bij Stouten-

beek?
Beverwijk (telefoon 02510-29033).

Als u met de auto komt uit de
richting Haarlem, neemt u onmid-
dellijk na de Velsertunnel de af-

slag. U volgt dan het bord Heems-
kerk en bij het verkeerslicht gaat

u linksaf. U bent dan op de
Parallelweg. Stoutenbeek ziet u
links al staan. U kunt achter het

pand ruim parkeren.

Komt u uit de richting Alkmaar,
dan neemt u vlak voor de Velser-

tunnel de afslag Beverwijk. U
volgt de borden Zaandam en u
komt gemakkelijk op de Parallel-

weg.

Reist u per bus of trein, dan is

Stoutenbeek vijf minuten lopen

vanaf het station Beverwijk.

Fillunl Diemen (telefoon 020-

906972).

Filiaal Diemen van Stoutenbeek is

gevestigd aan de Sniep in Die-

men. De Sniep ligt aan de auto-

weg Al die van Amsterdam door
Het Gooi loopt. Neem de afslag

die aangeduid staat met Op de
Sniep.

diie. vicj willen we toch uccr wat

anders!

Tegenwoordig - onder toenemen
de druk \;in de economische om
standiglieden - /ijn steeds meer
mensen geneigd een diepte-mves

tering te doen. Ze willen tien tot

twintig procent meer uitgeven iii

ruil \oor kwaliteit, duurzaamheid
en blipende schoonheid. En dil

geldt met alleen \'oor het zitmeu-

bihiii. maar ook \oor eetkaniera-

meuhlementcn. wandkasten, sa-

lontafels."

SBSa

Wat en waar op

7400 m2?

Stoutenbeek Wooncentrum is

groot. Op vier verdiepingen niet

minder dan in totaal 7400 vierkan-

te nieter vloeroppervlakte! Op de

begane grond vindt ii de complete

Inlerlübke-siudio, de iliop met

design-meubelen, de boeiiek. gor-

dijnstoffen. kamerbreedtapijt. kar-

petten en Oosterse tapijten.

Op de eerste etage: moderne zit-

meubelen, wandmeubelen, eetka-

mers.

Op de tweede verdieping: stijlmeii-

belen, slaapkamers, tienerkamers

en staapkamertexiiel.

Op de derde etage: een complete

jong wonen-collectie, blankhouten

meubelen, verlichting.

Op de derde verdieping is levens

een petii-restaurant. Koffie en iliee

op rekening van Stoutenbeek.

Maaltijden tegen zeer billijke prij-

zen.

Beverwijk. Parallelweg 10.
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EXTRA LAAG GEPRIJSD

STUKS

.. * "-ij
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FAMILIE TUBE

PRDOENT
TANDPASTA

BERGSCHLOSS

WEG-
WERP
FLESJES
a liefst

33 cl.

ROODMERK-
SNELFILTERMALING

PAK 250 GRAM

i^^^'' ..fi«^
;-;;.'

HOTEL- AFWAS

LITER-

FLACON

.,, . i

BEVAT 25% SLAOLIE

ELES 0.7S LITER

VASTE LAGE PRUS:

DA'S HANDIG EN
LEKKER!

HOZAREN-

SALAOE
HEEL KILO

in handig plastic bewaardoos

VASTE LAGE PRUS:

7, / ALVAST .H I VOOR \
MOEDERDAG

|

HAMDlGOM
IN HUIS
TE HEBBEN

LAMPENPAKKET
6 stuks o.a. 40 - 60 -75 watt

type

iHD5147

goed voor 10 tol

12 kopjes koffie

NEEM MEEBIJ ONS

VOOR DE JUISTE TUD!

QUARTZ

KEUKENKLOK
ook voor uw caravan,
boot, weekendhuis enz.

wotóifeê^

met de moderne kraag

2£ZU/\/BI?l/VEERf

FOTO ALBUMS
20 zelfklevende

bladzijden
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Woorstel van ckcuit-directeur Beempoot:

ijf dagen per j
ZANDVOORT - Een gemeente die zowel bij het rijk als bij de Provincie

heeft aangeklopt voor een bijdrage in de kosten, die opheffing van het

circuit met zich meebrengen; het circuit dat bij de aanvang van het nieuwe

race-seizoen nog niet kon beschikken over een kortere baan, omdat de

daarvoor benodigde goedkeuring voor een nieuwe bocht langer op zich

Iaat wachten dan verwacht. Voorts is het duidelijk dat door deze

ontwikkeling de sponsers niet 'staan te dringen, terwijl als klap op de
vuurpijl door het recente FOCA-FISA akkoord de tv- en filmrechten aan
de organisatoren van Grand Prix wordt ontnomen. Sombere berichten

dus, die de indruk wekken dat de autorensport op Zandvoort op sterven

na dood is.

E(en verkeerde conclusie, want een gesprek met circuitdirekteur Johan
Beerepoot leert dat er nog wel degelijk toekomst zit in het circuit van
Zandvoort. Dat er op de diverse fronten strijd moet worden geleverd om
eén ieder hiervan te overtuigen is duidelijk. Een gesprek met minister

Ginjaar en deze week een bezoek aan Parijs bij FISA-baas Balestre, zijn

d^ar voorbeelden van. Beerepoot voert die strijd, want zo zegt hij: „Er ik

belangstelling genoeg voor de autosport."

in verband met de wet op de geluids-

hinder. Het voorstel van de CENAV-
direkleur is nu om op die wet een
ontheffing te krijgen van vijf dagen per
jaar. Dit voor de Grand Prix, want
formule 1-wagens zijn nu eenmaal niet

van geluidsdempers voorzien.

Met die oplossing zijn volgens Beere-
poot vele partijen tevreden. Zandvoort

kan dan woningen bouwen en behoudt
bovendien zijn jaarlijkse inkomsten uit

het circuit van zo'n zes ton. Bovendien
zou het plan om in het binnenterrein

een bungalowpark te bouwen dan ook
gerealiseerd kunnen worden.

Het binnenterrein is Beerepoot een
doorn in het oog. Hij noemt het .,een

grandioze puinhoop". Liever zag hij er

de onlangs getekende vrede tussen de

cpnstructeursclub van Ecclestone en de

internationale autosport federatie van

Balestre juicht Beerepoot toe voor de

autosport. Als organisator van een
.

Grand Prix heeft hij echter meer moei-
te met dit zogenaamde ,,Concorde
agreement" (het akkoord kwam tot

stand op het kantoor van de FISA in

Parijs op de Place de la Concorde).

Regenverzekering

Vele circuit-direkteuren zijn geschrok-

ken toen vorige week de volledige tekst

van het Concorde agreement per post

werd bezorgd. In Engeland liet men
{)er telex weten verontrust te zijn en

ook andere Grand Prix-organisatoren

gaven blijk van verontwaardiging. Het
resultaat is een deze week te houden
vergadering in Parijs. Balestre zal dan
te horen krijgen dat de heren organisa-

toren twee punten in zijn akkoord
veranderd willen zien.

Beerepoot: ,,Wij zijn er als organisatie

geen haar beter van geworden. Het
tojale bedrag, dat wij moeten afstaan

ojTi vierentwintig formule 1-wagens aan
dé start te krijgen is vrij hoog. Boven-
dien zijn wij alle tv- en filmrechten nu
kwijt. In 1979 hadden we alles nog.

verleden jaar werd daar al een gedeelte

van afgesnoept en nu moeten we alles

afstaan. Deze rechten zijn voor ons zo

belangrijk, omdat we het als een soort

regenverzekering zien. Een vaste bron
van inkomsten waarop het weer geen

enkele invloed heeft. Daar komt nog
bij, dat er een enorme groei in deze

branche zit. Het zal niet lang meer
duren, dat je video-bandjes van Grand
Prix in de winkel kunt kopen. Ecclesto-

ne ziet die groei ook en heeft de tv- en
filmrechten naar zich toe getrokken.

De FISA heeft dat niet begrepen. We
zullen Balestre dan ook uitleggen,

waarom we zo kien zijn op deze rech-

ten."

Ontheffing

Beerepoot praat niet graag over een
eventuele sluiting van het circuit. Daar-
voor is hij te strijdlustig. Merkt even op
dat het sluiten der poorten ,,in het

allerergste geval" op 1 januari 1983 zal

geschieden, maar komt onmiddelijk

daarna met zijn tussenoplossing. Een
tussenoplossing die hij al eerder dit jaar

aan minister Ginjaar van Volksgezond-
heid heeft voorgelegd.

Zoals bekend mag Zandvoort op be-

paalde plaatsen geen woningen bouwen

een ski-piste en langlaufbaan. Voorts
zijn er nog altijd de plannen voor een
draf- en renbaan op het terrein waar de
circuitdirekteur machteloos moet toe-

zien hoe het aantal illegale teellandjes

regelmatig toeneemt zonder dat de
gemeente Zandvoort daar iets aan
doet.

Vergunning

Het programma van de openingsraces

op tweede Paasdag vermeldt een kar-

tracc voor 250 cc karts. Het lag in de
bedoeling om deze nieuwe publiek-

strekker op dt verkorte baan te laten

verrijden. Maa de vergunning voor de
benodigde niet we bocht die de Hunsc-
rug met het rechte eind moet verbinden

laat langer op zich wachten dan ver-

wacht. De kartracc zal dan ook op de
normale baan worden verreden. De
volgende kartracc hoopt men op de
kleine baan te houden. Het wachten is

nu op het onlangs aan de gemeente
Zandvoort uitgebracht advies van de
technische werkgroep van de, voor
deze nieuwe bocht in het leven geroe-

pen, projektgroep.

Wat de openingsraces betreft zegt Jo-

han Beerepoot nog nooit zoveel in-

schrijvingen te hebben gehad. Dit on-

danks de sombere berichten, dat vele

rijders geen sponsor hebben kunnen
vinden. Dat het toaal aantal toeschou-

wers vorig jaar met dertigduizend is

teruggelopen ten opzichte van het jaar

ervoor noemt Beerepoot niet veront-

rustend. Hij herinnert eraan dat de
Grand Prix in regenvlagen van wind-
kracht acht werd verreden.

,,Dat heeft toch zeker zo'n vijftiendui-

zend bezoekers gescheeld. We hebben
overigens veel slecht weer gehad. De
Grand Prix buiten beschouwing gela-

ten, dan is een teruggang van vijftien-

duizend mensen over een heel jaar niet

veel. Als ik dan naar voetbal kijk, dan
valt het erg mee", aldus Beerepoot die

door middel van verschillende akties

een stijgende lijn in het bezoekersaan-
tal hoopt te creëren.

^Bol en bloem' motto bloemencorso
SlEEMSTEDE - Op zaterdag 25

'april is het weer zo ver. Opnieuw zal

<dan het Bloemencorso door de bol-

|;ienstreck trekken. Het is dit jaar

'echter wel een ander corso, want na

''dertig jaar het corso te hebben

•'ontworpen heeft tekenaar Jos van

\ Il)riel de scepter overgedragen aan

j';;'zijn zoon Kees. De styl van de

tachttien corsowagens heeft dan ook
.^een lichte verandering ondergaan.

vOnder het motto „Bol en Bloem"
^-zullen de praalwagens aan de vele

^.'tienduizenden toeschouwers voorbij

'-trekken.

^iHet corso heeft zich de laatste jaren

ontwikkeld tot een evenement van
allure. Ook nu weer zijn er heel wat
festiviteiten rondom het gebeuren.

Zo organiseert de Lions club don-

derdag en vrydagavond, als het

publiek in de HOBAHO hallen naar

het werk aan de wagens kan kijken,

weer van alles. Donderdagavond zal

Lee Towcrs een optreden verzorgen,

terwijl vrijdag het friese damesduo
Maywood de hal met muziek zal

vullen. De opbrengsten zullen ten

goede komen aan de inrichting van

een ziekenhuis voor gehandicapte
kinderen in Zaïre

Vraagteken

De laatste wagen van de stoet draagt
als titel mee „Tot Ziens in 1982".

Toch zijn er enkele vraagtekens

omtrent een volgend corso. De eco-

nomische teruggang spaart ook de

bloemisterij niet en dat drukt reeds

nu zijn stempel op het corso. Zo
worden er dit jaar geen programma-
boekjes gedrukt, wat ongeveer

50.000 gulden bespaart. Verder is

het minimum aantal wagens bereikt.

Waren er het vorig jaar nog 21

deelnemende praalwagens, dit jaar

zijn het er achttien en dat mogen er

beslist niet minder worden. Ook de

hyacintenkwekers staan niet meer in

de rü om de bloemtrossen te leveren.

Ten eerste wordt er tegenwoordig
veel met chemische middelen ge-

werkt, waardoor de bloemen niet

meer afgesneden moeten worden, en
ten tweede zijn de kwekers ermee

gediend, dat de bloemen er zo rauw
mogelijk worden afgehaald.

Kinderprogramma

Ondanks al deze problemen zou het

echter voor het bloemenvak een

bijzonder slechte zaak zijn als het

corso niet meer zou rijden. Want de

langerekte stoet levert enorm veel

publiciteit op. Zo zal de BBC drie

dagen lang opnamen maken voor het

populaire kinderprogramma ,,Jim

'11 fix it". Kinderen kunnen voor

dit programma hun wens opgeven en

Jim zal het voor elkaar brengen.

Twee jongens wilden zo graag op een

praalwagen zitten en dat betekent,

dat zo'n 24 miljoen Engelsen, want
dat is de kijkdichtheid, via de televi-

sie met het bloemencorso zullen ken-

nismaken. En dat levert natuurlijk

heel wat publiciteit op. Verder zul-

len er weer bussen vol met toeristen

op het evenement afkomen. Al met

al redenen genoeg om het voortbe-

staan van het Bloemencorso te ga-

randeren.

De Bloemenkoningin Elisabeth van der Veeken, die uit de in Nieuw Zeeland wonende Hollanders is gekozen
om haar land in Holland te vertegenwoordigen.

(AdverlcrilJc/

hi-fi

EEN TOPMERK GELUIDSAPPARATUUR DAT TEBETAUN IS

als enige met

DUAL SUPER SERVO
Topkwaliteit versterker met speciale servo regeling.

wij demonstreren u dit graag.

Peeters Zandvoort B.V.

Hallstraat 56 -Zandvoort -Tel. 02507-1 3618
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GEBOREN:
Mariene, d.v. F. Loos en J. Keur;
Jolien, d.v. F.M. Kinnei;ing en A.C.
Kool.

GEHUWD:
J. Schipper en K. Ouwerkerk.

OVERLEDEN:
Emma H. van Camerijk geb. van Vis-

vlict, 82 jr.; Wilhelmina Stoelhorst geb.

Schagen, 87 jr.: Barendina Baltus geb.

Cobussen, 79 jr.; Nicolaas Meulman.
84 jr.

KerkdÊhsfé^
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Vrijdag 17 april (Goede Vrijdag)

10.30 en 19.00 uur: ds. C. Mataheru. In

beide diensten viering H. Avondmaal.
Zondag 19 apriU (Eerste Paasdag)

10.30 uur: ds. C. Mataheru. Medewer-
king Hervormd Kerkkoor, crèche aan-

wezig.

Jeugdhuis achter de kerk 10.30 uur:

jeugdkapjel. Tweede Paasdag geen
dienst.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:

vrijdag 17 april (Goede Vrijdag) 19.30

uur: ds. P. van Hall; zondag 19 april

(Eerste Paasdag) 10.00 uur: ds. P. van
Hall, viering H. Avondmaal; 19.00 uur:

geen dienst. Tweede Paasdag geen
dienst.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-

straat 15:

Vrijdag 17 april (Goede Vrijdag), geen
dienst; zondag 19 april (Eerste Paas-

dag) 10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis,

doopsgez. pred. te Haarlem. Tweede
Paasdag, geen dienst.

Rooms Katholieke kerk

Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht.

Donderdag 16 april (Witte Donder-
dag;) 9.30 uur: Witte Donderdagvie-

ring in de kerk voor oudere parochia-

nen; 20.00 uur: plechtige eucharistie-

viering met medewerking van het St.

Caeciliakerkkoor, het jcugdkoor ,,Sing

Agatha" en het jongerenkoor ,,De

Toorts".

Vrijdag 17 april: (Goede Vrijdag)

15.00 uur: meditatie bij de Kruisweg;

20.00 uur: plechtige liturgie van Goede
Vrijdag.

Zaterdag 18 april (Paaszaterdag) 20.00

uur: plechtige viering van de Paas-

nacht-liturgie met medewerking van
het St. Caeciliakerkkoor.

Zondag 19 april: (Eerste Paasdag),

hoogfeest van Pasen; 10.45 uur: plech-

tige hoogmis. (Meerstemmig Latijn).

Maandag 20 april: (Tweede Paasdag)
10.45 uur: eucharistieviering met orgel

en samenzang.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14:

Donderdag 16 april (Witte Donderdag)
19.30 uur: ds. R. Hengstmangers, (ge-

meenschappelijke dienst in de Ned.
Herv. Kerk. Viering Heilig Avond-
maal).

Vrijdag 17 april: (Goede Vrijdag)

19.30 uur: ds. E.Th. Thijs.

Zondag 19 april: (Eerste Paasdag) 9.30

uur: ds. E. Th. Thijs, geloofsbelijdenis

en H. Avondmaal; 19.30 uur: ds. L.J.

Boeyinga.

Maandag 20 april (Tweede Paasdag)
10.00 uur: ds. L.J. Boeyinga.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en 16.00

uur, woensdag 20.00 uur, diensten in

getwuw Madoerastraat 1, Haarlem-
Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: maandagmiddag 20 april

geen samenkomst in huize ,,Pniër',

Zuiderstraat 3.

Volle Evangelie Gemeente: zondag-

morgen 19 april (Eerste Paasdag) 9.45

uur: dienst in gebouw Voorstraat 100 te

Katwijk aan Zee.

(AdvLTtcnlü')
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EierzoekwedstrijtJ

De plezierige traditie van het zoe-

ken naar paaseieren wordt ook dit

jaar weer voongezet en ook nu
weer bij paviljoen ..Johny" No. 7

van m\v. Van Dam. op zaterdag IS

april a.s. Met veel genoegen zullen

opnieuw veel kindoren aanwezig

zijn om naarstig te zoeken naar de

verscholen eieren, waarbij niituur-

lijk de kans aanwezig is .dat men
een ,,prijs-ei'" zal opgraven. Voor
het eerst zullen de kinderen dit jaar

in twee groepen worden verdeeld.

nl. van O tot 6 jaar en vanaf fi jaar

tot ouder. Dit laatste moet er wel

bij, want ook vaders en moeders

zijn dikwijls van de partij. Men kan

zich al om negen uur bij mevrouw
van Dam op het strand opgeven ii

ƒ 1,50 waarna om tien uur het sein

voor hel zoeken zal worden gege-

ven. Het wordt weer een voorproef-

je van strandgcnoegens. aanvan-

gend met paaseieren. Veel succes

allemaal!

Feestverlichting

Met grote vreugde heb ik geconsta-

teerd dat de entree van ons dorp er

het seizoen 1981 weer feestelijk

uitziet. De winkeliers van de Grote
Krocht hebben de feestverlichting

weer aangebracht en ik moet zeggen
dat het wel allure geeft aan de
binnenkomst van ons dorp. Trou-
wens de winkeliers zijn toch erg

aktief. Zo hebben ze voor de paas-

dagen een grote eieraktie gestart.

Iedereen kan meedoen, je moet
natuurlijk wel over goede ogen be-

schikken om het bewuste artikel in

de etalages op te merken, maar dat

is speciaal de jeugd wel toever-

trouwd.

Ik ben toch benieuwd hoe het af zal

lopen met de plannen van deze
ondernemers de entree van het dorp
nog meer te verfraaien door een
verlichte fontein, en ook verplaat-

sing van de weekmarkt naar de
Grote Krocht zit hen aan het hart

gebakken.
In ieder geval laten ze zien dat het

hen ernst is met de vernieuwings-

plannen van Zandvoort.

Herten

Zondagmiddag was het weer zover.

Tussen de golfspelers op de baan
van de Kennemer Golfclub bevon-
den zich weer talloze herten, die

met hun rare sprongen het publiek

vermaakten. Toch wel iets om je

zorgen over te maken want de
herten, hoe rank en elegant ze ook
zijn, kunnen voor veel vernielingen

verantwoordelijk zijn. Maar dat is

mijn probleem gelukkig niet en ik

heb genoten van het beeld dat

golfspelers en herten tezamen ople-

verden.

Opnieuw Rinko

Vorige week meldde ik de verhui-

zing van de dagmarkt naar de voor-

malige Rinko garage. Daarbij vroeg
ik mij af wat er met de garage zou
gebeuren. Inmiddels is mij gebleken
dat Rinko al sinds half februari aan
de Quristraat is gevestigd, iets wat
mij ontgaan is. Mea Culpa.

Opoe's kruidenboek

Azze jeloi nou es parradaiseluk

lekker wille bikke, mot je "t volgen-

de goed in je hersens prente, as je

die tenminste heb, want bai al die

vriemde hier is 't verstand ook nog
al es ver te zoeke. En in verband
met de kommende Paesdaege motte
jeloi as dat effe ken, es op de
,,kroietoer" gacn. D'r benne veul

kroie. die je met ken meekoke,
behalve Salie. Kroie toevoege is

niks aiuiers dan liefde in het bikkc
stoppe. want al kwak je dV nog
zoveu! eente teugenan: zcnider kroie

wordi 't löch niks. Het eie kroie is

"ii kunst, wees maetig eti blaif proe-
ve totdat je denkt; 't is goeie en van
main mag je die kroie '.oevoege met
je aigenste kloil'e, bai nette mensen
doen ze dal met 'n luppeltje. De
kommende week zal ik jelui verhac-

le. wat veur kroie je 'ehroike mot bi

verschillende soorte vis. Dat wordt
een laist. die ik in dit speciale

1'aesnommer niet meer 'eplaetst

ken kraige. D'r benne d'r zovviij!

Maer jeloi bikke toch gien vis mit de
Paesdaege. 't Za! wel op 'n Paeshae-
-sie of zoiets oiidraeie. En wille jeloi

nog 'n ienvoudig reccppie? Hier is

dan nog 'n klainighuid.

Je neemt 250 gramme zuurkool, 1

kop yoghurt, "n handvol ruzaine,

peper, 'n ajoin en 'n goudrennet of

"n andere harde zure appel. Snipper
de ajoin, schil en snai de appel in

klaine brokkies en kwak dat deur de
yoghurt. Dan roer je de rozaine

derdeur. Laet alles effe inwerreke
en dan 't zootje deur de zuurkool
kwakke. Peper d'rbai en klaer is de
zack. 't Is 'n goedkoop receppie en
gemakkeluk klaer te maeke. maer
iedereen is d'r gek op. Veur dit keer
mot ik et hierbai lacte. Ik wens jeloi

allegaer 'n paer beste Paesdaege en
Theo Hilbers van onze VVV mag
van main hier als leste weer rustig

achteran komme.

En dan nu... de WV
,,We gaan een drukke Paas tege-

moet", dat is zo'n beetje de algeme-
ne indruk en daarom komt vanuit

het VW-kantoor op het School-

plein (telefoon 17947) nog éénmaal
een oproep om reservebedden aan
ons kantoor op te geven. Het is nl.

zo vervelend, om bv. Duitse gasten

op Paaszaterdag zo rond de klok
van 10.00 tot 11.00 uür 's avonds
nog naar bv. Arnhem te moeten
verwijzen. En dat is in voorgaande
jaren toch heus wel gebeurd. Vanuit
Den Haag werd ons gemeld, dat

men opvallend veel bezoekers uit

Frankrijk telde, met name deze
laatste dagen. Een en ander kwam
ook tot uiting na een telefonische

enquête gehouden door het Natio-

naal bureau voor toerisme. Grote
gebeurtenissen werpen ook hier

zelfs hun schaduw vooruit. De
Grand Prix staat nu ook buiten

Zandvoort al weer in de belangstel-

ling. Er kwamen al per telegram

maar ook via de telex aanvragen uit

Italië voor dit grote racegebeuren.

U leest het goed: de WV is inmid-

dels ook op het telexnet aangesloten

en voor een snel en zakelijk contact

met bv. de reisbureaus heeft dit

apparaat reeds goede diensten be-

wezen. Overwogen wordt daarom
om ook voor derden - op kostenba-
sis - berichten te gaan uitzenden. Er
was en er komt een nieuw gezicht

achter onze VW-balie. Mejuf-
frouw Hellen van Duyn, een cursis-

te van de ANW, bracht in Zand-
voort haar stage-periode door en zal

eind mei a.s. de ploeg als zomer-
kracht komen versterken. Zij is

voor de komende weken opgevolgd
door Bram van Zwieten, die zijn

stage-periode in Katwijk zou door-

brengen, maar doordat het VW-
kantoor aldaar totaal is uitgebrand,

heeft het kantoor Zandvoort hem
gastvrijheid verleend. En tenslotte

wenst de "VW-Zandvoort alle

..gastvrouwen en gastheren" van
Zandvoort fijne Paasdagen. Wij ho-

pen met u er veel van te genieten!

K. Sr

a«ra I

Datum Pasen 1981

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman. Mol en
Ridderbos

Arts: F.N. Ridderbos, Enimaweg 5,

tel. 126.33

Verdere inlichtingen omtrent de week-
onitdiensten worden verstrekt via de
tclefoomiummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058. Drenth tel.

1.3355, Flicringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233

WIJKVERPLEGING: vrijdag 17 april

en zaterdag 18 april: zr. Nij.sen, Gast-
huishofje 27, Zandvoort. Tel. 12791.
zondag 19 april en maandag 20 april:

zr. T. Spek, v. Lennepweg 42 huis.

Zandvoort, tel. 1S741

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 13185

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn. Linnaeiisstraat 3, flat 2,

Zandvoort. tel. 02507-14437 b.g.c 023-

313233

DIERENAR rS: mevr. Dekker. Thor-
heckcstraat 17, tel. 15847

GESLACHTSZIEKTEN: voor ake-
mene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht)

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:

telefoon 1764!

POLITIE: telefoon 131)43

BRANDWEER: telefoon 12(IIM

TAXI: telefoon I2(i0l) en 16843

ALGF.MEEN .MAA fSCI lAPPELUK
WERK ZANDVOORT
Noorderslraat i. telefoon l.i459 (b.g.;;.

023-32089'.) oT 32(14(14) Spreekuur\ïp
werkdagen van 9.(|i) tot II). 00 uur,

inaaiKlagavoiuJ van 7.00 tot 8,01) uur.

N'erder volgens afs|)raak. Voor deze
iuilpverlening, bescliikliaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 lot 12.1)0 uur. Ook schriftelijk;

postbus lUO. 2040 AC Zandvoort

WETSWINKEL
Gemeensetiapshuis, Louis Davids-
slraat. Eerste en derde woensikig \an
de niannd van 17.30 tot 18.31) uur.

CRISLSCENTRUM
Sehotersingel 2. Haarlem, tel. 023-

25(il98. Geeft direkt hulp wanneer u

die nodig heeft bij acute problemen.

STICHTING WrjKRAAD NIEUW
NOORD, tel. 18083.
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KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-17166

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

i ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
• levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

' In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

STICHTING

HET HUIS IN DE DUINEN

huis voor ouderen

ZANDVOORT

vakantiehulpen

vanaf 17jaar voor de maanden juni,

juli, augustus en september.

Vooral voor de maand augustus hebben wij

wat extra hulp nodig.

De schriftelijke aanmeldingen kunt u

richten aan de directie van Het Huis in de

Duinen, Herman Heyermansweg 1,

Zandvoort

gemeente
zandvoort

bekendmaking
Buiqemi>0',ter en vvfilhoiKlei', u.in 7,indvoort
iii.ikon bul'cncl, cli't in ccn oponbiiie verga-
dci mq v.in ecu coinini • ip ml hft LOllecje vjn
LiCdppu teelde btoU n vjn Noord-I lollond,
i%p||'(i .Ml v;oiden gc'hoiidon cip ? 1 mei 1931
Ie 1 1 ÜU uur in het piouincKiuiis [Jteef 3

Ie lldjrlf.ni. .'al worden behandeld het door
nu R Gen iben, nanicni de tieien

G W A Keislair en H Th Geike ingediende
Ijc.'w.iürschr if t tenen liet besluit \ian de raad
de2ei gemeente van 26augubtus 19S0no.
bc. tot vastbtelhng vsn hel bcstemmingvplan
"Kobtvcilorenbtiaaf

.i and voort, 7 api,! 198]

.

Burgemeester en wetliouders voornoemd.
De Secielans, De Burgemeester,
J Hoogendoorn. K.C van dei Mije Pzn.

i.bV

GEZOCHT

woonruimte
in Zandvoort voor

2-personen

Telefoon 020-5592570

donderdags na
18.00 uur

't Kinderw/inkeltJG

BuurcwC9 1 , Zandvoort
telefoon 16580

is weer open met

een nieuwe

kollektie en In een

nieuwe sfeer.

Komt u gauw
kijken?

Drogisterii

Moerenburg
voor Dr. Vogel,

homeopathie.
Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel. 02507-16123.

G. Kol
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-brand-leven

alle verzekeringen

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd jn

DIEET-ARTIKELEN

voor suikerpatiënten

en .zoutloos.

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507 - 1 61 23

Gevraagd nette

tojletjuffrouw

Strandpaviljoen 17,

tel. 17930.

Uw adres voor

eiast. kousen, pan-

ties, knie- en enkel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

GEVRAAGD

vakbekwaam

restaurant

kelner
Restaurant

'TBCECKANIERSNEST
Zandvoortselaan 187,

Zandvoort.
telefoon 02507-12401

VERDIEN NU
DIE LEUKE

LENTEJURK
Enkele uurtjes per week
bijverdienen, in uvj eigen

buut met een leuke baan
in een sector dio u zal

bevallen De lentemode

wordt ook voor u betaal-

baar.

Belof schrijtnaar

mevr. Galet,

GerbrandylaanS,
1272 KB Huizen.

Tel. 02152 -5 03 69.

Ref 310

PRETTIGE PAASDAGEN
met veel voordeel: prima bintje kleiaardappelen

25 kilo f 7.50, heerlijke Irene kleiaardappelen

25 kilo f 11.00, witlof van eigen bedrijf

1 kilo / 2.95, appels kist vol (15 kilo) Golden
Delicious f 10.-, appels kist vol (15 kilo)

Winston Z' 9.00, appels kisi vol (15 kilo)

goudreinetten voor de moes f 7.00, verse

braadkip per kilo f 6.00.

Dagelijks verse eieren bij afname van grote
hoeveelheden ineen, kwantumkorting.

De Consumentenboerderij
Uweg 997/hoek Kruisweg - Hoofddorp

Telefoon 02503-17301.

Geopend woensdag f/m zaterdag.

AUTORIJSCHOOL
PHIL WAANING

fRijksgedtplomeerd)

gaat in samenwerking met

Antislipschool Rob Slotemaker
uw rij-opleiding verzorgen door middel van een
gedegen M.T. -instructie en, indien u dit wilt,

met een onmisbare antislipcursus vóór het rij-

examen.

Voor inlichtingen en aanmelden van
leerlingen;

Autorijschool Phil Waaning
Brugstraat 20 - Zandvoort

Tel. 02507 -120 71

„Snackbar"

ter pacht aangeboden
Goede ligging

Spoedig te aanvaarden.

Borgsom vereist.

Brieven onder nr. Z 525 bur. v. d. blad.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. V. d. Bos
BilderdijkstraatS,

telefoon 13796

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

'•Tthn:

mm
A. RITMAN

Roinwardtstraat 20. telefoon 02507 1 43 65

Keesman
Jan Steenstraat I.

Voor glas, behang,

Histor-verf

klompen, schoon-
maakartikelen

etc. etc.

Telefoon 12425.

inte leveren.
^*

^#^i^

Metde dieselsvanVolkswogen en Audi.

Met de snel accelererende

benzineprijzen en onderhouds-
kosten wordt het steeds lastiger

de autokosten in de hand te

houden. De kunst is om èn com-
fortabel te blijven rijden in een
auto waarvan de rijkwaliteiten

buiten kijfstaan èn tegelijkertijd

te besparen.

De diesels van Volkswagen
en Audi bieden die mogelijkheid.

Keuze-mogelijkheden op elk

niveau. Van de compacte Golf
tot de gloednieuwe Passat Diesel

en de luxueuze Audi 100.

Van de dynamische Jetta tot de
comfortabele Audi 80.

Allemaal diesels die spaar-

zaamheid van huis uit meegekre-
gen hebben en die elke liter brand-

stofoptimaal benutten. Uitge-

kiende aërodynamische vomi-
geving, ingenieuze motoren en 't

gepast gebruik maken van lichte

materialen dragen daar in belang-

rijke mate toe bij.

Daarom is diesel rijden, ra-

tioneel rijden. Ook voor mensen
die jaarlijks een normaal aantal

kilometers draaien. Bij 20.000 km
blijkt de GolfDiesel al lonend.

Bij de Passat en de Audi 100 ligt

die grens rond de 30.000 km.
Vanzelfsprekend spelen

die relatieflage kosten, lange

levensduur en algemene zuinig-

heid ook een belangrijke rol bij

de opmerkelijk lage leasekosten.

Bezuinigen zonder in te

leveren. Een motto \/ /i f^
dat bij uw dealer voor V*M*\Ji
Volkswagen en Audi ,/i«^,/©v
inhoud krijgt. W^^^ ^'^'m

Het grootste
di^el-assorüment in

Nederland

De Golf Diesel:compactsnelen zuinig.

Topsnelheid 143 km/h consUint90 km/h 1 op 18,9

Accelcr.: 0-100 km in 17 sec. consUml 120 km/h 1 op 12,2

Brandstolverbr.: stad I op 15,4 prijs basismodcl ƒ 18.220.-

NIEUW!

De Jetta Diesel: dynamisch^ stil en zuinig.

Topsnelheid 142 km/h consUmt 90 km/h 1 op 18,5

Acceler.: 0-100 km in 17,5 sec. constant 120 km/h 1 op 12,2

Brandstofverbr.; stiid I op 14,7 prijs basismodeiƒ 18. 998.-

De Passat Diesel:comfortabetruim en zuinig.

Topsnelheid 143 km/h constant 90 km/h I op 19.2

Accelcr.: Ü-KXJ km in 20.5 sec. constant 120 km/h 1 op 12,8

Brandstof\ erbr.- stad 1 op 13,9 prijs basismodel ƒ23.748.-
(5-deurs)

De Audi 80 Diese?: representatief, pittig en zuinig

loiisncihcid 140 km/h constant 90 km/h 1 op 18,2

.\cccter.; 0-lCX) km iii 20 sec. consUtnt 120 km/h I op 11,4

Brandslül'v erbr. stad 1 op 14.1 prijs LD v.a. ƒ 24.639.-

De Audi 100 Diesel: luxueus, royaal en zuinig

Topsnelheid 150 km/h constant 90 km/h 1 op 15.4

Acceler.: 0-100 km in 17,5 sec. constant 120 km/h lop 11,0

Brandstofverbr. stad 1 op 13,3 prijs basismodel ƒ 34. 751.-

Maak nu 'n proefrit bij uw V.A.G-dealer voor Volkswagen en Audi

:

Pnj/cn 1111.1 BI \V M I cumJcii Vnjblijvciid.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat K)2/v. Lcnnepvvcg 1U4 Zandvoort Tol.: U25Ü7-14565
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Ik vond 'wat ik zocht op de GroteKro^M 2..#.;l;«

?-ïk»*ii?tfe.«ft

dat wordt smull
inZandvoflot

1^0-^^m

bakker Knapper
bakt ze beter! ^

I

I

Vanaf nu staat de inwoners van Zandvoort een knappende hap te

wachten Heerlijk vers, warm brood, 2x daags aangevoerd uit eigen

bakkerij. De 'Allisons', het 'Vierkoren brood', de 'Kropbol . het stok-

brood en een keur aan lekkere luxe broodjes

En uit Knappers fijne Banketbakkerij de heerlijkste taarten en taartjes.

schnitten en cakes

Uniek zijn Knappers belegde broodjes, warm of koud. met kaas of

kaassalades maar ook pizza s enz

Bakker Knapper, nieuw in Zandvoort bakt ze beter dat mag u komen
proeven

IEDERE BEZOEKER KRIJGT (t m Paaszateidag)

EEN BROODJE KNAPPER OM NOOIT MEER TE VERGETEN"

t/m Paaszaterdag in de aanMeding:

Tromp Kaa
240 soor
versop

fr'o'rnp Kaas is vanaf nu ongetwijfeld het lekkerst ruikende winkeltje

in Zandvoort Wat wilt u'' Maar liefst 240 soorten kaas en verse zuivel-

produkten op de plank of m 't vat Uit Holland en uit alle Europese lan-

den Eigen import uit Frankrijk van zo'n 160 soorten" Plus de wijn de

dieetkaas de kaaskado's en -schotels U kunt er terecht voor een

'onsje licht belegen' (tegen prijzen van alledag) maar ook voor de

meest exclusieve Brillat Savarin''

En zo uit de emmer Fromage Frais met kruiden of diverse kwarken

De scharreleieren, de roomboters maar ook Danone

Van 'n zaak ais Tromp m.ag u meer verwachten Tromp adviseert u

ook (de verkopers zijn daar speciaal voor opgeleid') Hij biedt u gratis

allerlei foldermateriaal en recepten aan

PAASSLOF 400 gram, met spijs | 2 95

'PAASTAART, met veel verse slagroom ƒ 5 75 ^ ^^
Vierkoren brood (exclusief") f 2 45 1 ^m

Alleen vrijdag en zaterdag ROND (') UIENBROOD ƒ 3.50 £^^/^

En als u dan toch bij bakker Knapper bent neus dan even bij de buur-

man Tromp Kaas. met zomaar een kaasspeciaalzaak dat zult u gauw
genoeg merken als u er bent'

ba»*^*"'!

TE KOOP:

WITTE LANDROVER

met huif, bouwjaar 1977, km. stand 33.000,

extra zandbanden, vrijloop naven m z.g.st

Tel. 01719-14379 (na 19.00 uur)

op werkdagen 023-287150 toestel 16.

t/m Paaszaterdag in de aanMedini
JONG BELEGEN GOUDSE @

speciaal gerijpt vol van smaak heel kilo van ƒ 11 90 nu W
RAMBOL CREMEUX met kruiden 100 giam ƒ 2 75 nu £«^^ «

BOTERLAMMETJES van 100°o echte loomboter nu p st £,
^'^

1 /4 hter verse SLAGROOM van ƒ 1 98 voor maar

(max eenmaal per klant bij aankoop voor ƒ 10—)

GROTE
KROCHT 3 5

(naast Albert Heijn)

[PASFOTO'S

Vuur de u.s. JeeiUluwn
een enorme keus in alle

hluenien en pkinien

BLOKMKNHULS

J. BLUYS
Hallcslraal lö - /aiulvncirl

lel. U25()7- 1 :(Mi(l

V.S. Dc^pc^.l;lll^l in

al uw bloeniwcikcii

Let op! llw kassabon heejt waarde.

Cf ^til ^"i

Galerij Kerkstraat, winke! 8

SS^SEÜ^iSSI^

Voor hel a.i. sci/;oeii /ockfii \sii hol; ccn

part-time
verkoopster

Lccftiii! tussen de .'^0 cii 40 uuir

W'erkliKlon: woensdai: en vnitian \:m 14 00 -

22 00 uur en I \ pet 14 den op /oud.iii \an
14 00 lol 22 OOuui

. J

I

I iHirhi'i'ki-sir.iiii hofk KcrkstruiU - Zuiicüoort

n \^ lcl.()25()7- I 45 93.
,

ELLEiN CATS
'11 UI I I, ,

h 1 iiulhiill|ilun III

/.iiKiMiiiri. 1(1 i:""'-

A. J, DE LEEUW
ASSURANTIËN

^^f^8

Voor dl uw
SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

A.J.KLEIt^HOUT
Eendrachtstraat 30 - Haarlem

Tel. 023 -32 47 78

TEKEN EN KUNST
SC.H IL PERSMATERIAAL

bij

liCREATIEF"

BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT
tal. 17367

GELD LENEN NIET DUUR
Budtdg 48 60 96 120

fnnd riHuI rund rnnd

!j (XX) lbU9b \2a9J '18 'J3

10 IVKI .\"" 1 ) .M '1'. 184 1'<

!• M I 1 : i'ht J .^1 1 '

,\i H i
> 1, ^ ; 1 ' I

i> , . : . 1 ,1

Ie eii 2o hypotheken tot

125% mogelijk
/n/( ^nlt ( f i'i t \'

Holniorsstrddt 11 -^dtiduoorl

Tel 02507 1 21 50

f
*1

1

I

v.a. vïtKhF ^''^'

LTolweg 6 - Tel. 02507-15001
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Interview met Stoutenheeks directeur Wim Stoutenbeek OOK ANTIEK BIJ
STOUTENBEEK
BEVERWIJK, donderdag- Stoulenbeeks directeur Wim Stoutenbeek

zegt: „Een jaar geleden zijn we begonnen met de verkoop van antiek.

De mensen vroegen ernaar. Er bleek al gauw grote belangstelling voor

te beslaan. Dat is ook begrijpelijk, want antiek heeft beleggingswaar-

de en is waardevast. Nogal eens valt er na een tijdje een winstje te

maken ook!

Wij bieden voornamelijk Engels antiek aan. Daar houdt de Nederlan-

der het meest van. Waarschijnlijk komt dat doordat de kwaliteit en de

vormgeving van de antieke Britse meubelen zeer goed bij onze

Nederlandse geaardheid passen." Stoutenbeek koopt zijn antiek in

Groot-Brittannié in. De stukken worden ter plaatse opgeknapt 'en

vervolgens naar ons land verscheept.

BEVERWIJK, donderdag- In het uitermate ruime
en architectoni.sch oogstrelende gebouw van Stou-

tenbeek Wooncentrum. beschikt directeur Wim
Stoutenbeek tegen je verwachting in over een
eenvoudige, stijivoile werkkamer. Een efficiënt bu-

reau, een ronde conferentietafel. uitzicht op de
snelweg. ,,De show vindt daar plaats," zegt hij en

knikt in de richting van ,,de zaak": vier uitgestrekte,

fraai gedecoreerde verdiepingen, waarin de Stouten-

beek-meubelen niet zijn neergezet, maar als het

ware worden geëxposeerd.

Wij verkopen

wonen, sfeer, ge-

zelligheid, identi-

teit

PERSOONLIJK
CONTACT
,,Mei angst en beven"", zegt Wim
Stoutenbeek, ,.zijn wij ruim twee

jaar geleden van de Beverwijkse

binnenstad naar dit grootse pand
verhuisd. Wij vonden het name-
lijk helemaal niet leuk dat we zo

groot waren geworden. We waren

bang dat we onze identiteit zou-

tien verliezen, dat we onze unieke

filosofie niet meer konden waar-

maken, dal we het persoonlijk

contact met de klant in die grote

zalen zouden kwijtraken. Geluk-

kig is onze vrees niet bewaarheid.

Integendeel."

HONDEMAND
Waaruit bestaat die Stoutenbeek

filosofie?

Wim Stoutenbeek: ,,We praten

daar natuurlijk wel meer over,

maar elke keer als het gebeurt,

heb ik het gevoel dat we zitten op
Ie scheppen. Ik druk het vaak zo

uil: Wij zijn niet per se beter, we
zijn anders. Anders in onze collec-

tie, in onze presentatie, in onze
service, in onze bediening, in onze
kwaliteit. Kijk het is naluurlijk

niet zo'n grote kunst om iemand
aan een gordijntje, een eetkamer-
ije of een bankstclletje te helpen.

Een paar gewiekste verkopers

doen wonderen, dat weel ieder-

een. Wij zeggen altijd: wal heeft

een klant er aan als hij blij de deur
uitgaat, omdat hij dat mooi ogen-

de, goedkope banksteüelje heeft

gekocht, dat na een jaar begint

door te zakken, na twee jaar

rugpijn oplevert en na drie jaar

alleen nog maar geschikt is als

hondemand!"

De .zwar-

te" markt

everwijk

De ,, Zwarte" Markt is

de ludieke naam voor

een grootse vlooien-

markt in de Veilinghal-

len van Beverwijk,

vlakbij de Meubelbou-
levard. De openingstij-

den zijn elke zaterdag

van vijj' uur 's morgens
tot halfvijf 's middags.

Iedereen die wat te ver-

kopen heeft kan voor

25 gulden een stand hu-

ren. In totaal is er

plaats voor 550 stand-

houders. De belangstel-

ling is zo enorm dat de

plaatsen al zes weken
tevoren zijn uitver-

kocht. Bezoekers beta-

len 2,50 gulden entree.

De markt huldigt de

leuze: Entree een

knaak ,, een joetje" ver-

maak en een meijer

mazzel.

INTENSIEF
CONTACT
.,Wij vinden dat wij deskundigen

zijn en de mensen niet alleen een

Perzisch tapijt, een mooi karpet,

een fraaie slaapkamer of een staal-

tje van modern woonkamermeu-
hilair dienen te verkopen. Wij

verkopen wonen, sfeer, persoon-

lijke identiteit, langdurige kwali-

teit, gezelligheid. En dat kan al-

leen maar via intensief contact

met de klant". ,.De mensen stel-

len daar ten zeerste prijs op. Een
paar jaar geleden hebben wij het

eens laten onderzoeken. Wal
bleek? Niet minder dan 43 procent

van de mensen kwam op recom-

mandatie naar ons bedrijf. En niet

minder dan 32 procent had al eens

eerder een aankoop bij ons ge-

daan. Dat betekent dat onze be-

handeling van de klant bijzonder

op prijs wordt gesteld."

THUIS SFEER
PROEVEN

De meeste mensen hebben de
grootst mogelijke moeite om hun
eigen voorkeuren, hun eigen

ideeën, hun eigen smaak en woon-
sfeer uit te drukken in meubels,
wanddekoraties, gordijnen, vloer-

bedekking. Daarom hebben wij

een aantal interieurdeskundigen
en binnenhuisarchitecten in huis.

Die kunnen in de zaak een goed
advies geven over de klcur.stellin-

gen en maatverhoudingen en zo
meer. In sommige gevallen vinden
wij dat niet voldoende. Dan gaat
onze man bij de mensen thuis

kijken. Sfeer proeven. Inademen
wat dat voor stijl is daar thuis.

Bezien hoe de samenstelling van
het gezin is: kinderen of niet,

huisdieren of niet enzovoorts. Hij

bekijkt de ligging van de woning
en de indeling. Op al die informa-

tie baseert hij zijn adviezen. Dat
kost de klant geen cent. Wij willen

alleen dat hij iets koopt waar hij

vier, vijf, zes jaar later nog blij

mee is. Want wij willen hem als

het ware een maatkostuum leve-

ren en geen pak dat een jaar later

al om hem heen zwabbert.
""

ZOVEEL SERVICE?

.,Als ik u nu vertel dat wij een

eigen reparatie-afdeling hebben,
dat wij een kapot meubel maan-
dag halen en vrijdag gerepareerd

terugbezorgen, dat wij ook advie-

zen geven over kleine verbouwin-

gen - de uitvoering laten we uiter-

aard aan anderen over - dat we
;ian elke cliënt veel aandacht en
tijd besteden, dan kunt u zich tiKh

wel voorstellen dal dal veel geld

kost. Maar bij ons vormt dat een
onderdeel van ons reclamebudget.

Mond lot mond reclame is naar

onze mening nog steeds de beste

reclame".

Eigen des-

kuiidigen ko-

men thuis om
de sfeer te

proeven

WAT IS DUUR?
STOUTENBEEK IS

DUUR...

Wim Stoutenbeek: ,,lk vond dal

niet juist uitgedrukt. Want wal is

duur? Wij zijn niet de goedkoop-

ste zaak van Nederland. Willen

dat ook niet zijn. Kwaliteit, esthe-

tische vormgeving, hoogstaande

materialen, nieuwe trends, duur-

zaamheid, dal alles kost geld. Op
den duur is kwaliteit goedkoper.

Dal weet iedereen"".

Waarom wil men toch altijd berber?

Kleur in het interieur

begint op de vloer
BEVERWlJK,donderdag - De
ontwikkeling van tapijt is altijd

een van de stokpaardjes ge-

weest van Stoutenbeek Woon-
centrum. En dat is begrijpe-

lijk, want voor ons huiselijke

volk is tapijt een van de be-

langrijkste middelen om
warmte en sfeer te scheppen.

Reeds in 1956 stelde Stouten-

beek samen met fabrikanten

als KVT en Parade (toen nog
Arie Veen geheten) nieuwe
tapijten samen. Het gevolg

daarvan was, dat de consu-

ment de beschikking kreeg
over veel exclusiviteit. Het be-

lang van de fabrikant lag in het

uittesten van de markt.

Stoutenbeek heeft nog steeds

een grote invloed op het tapijt-

gebeuren. Zo bracht Parade
bijvoorbeeld de Home Spun in

berber en groen. Stoutenbeek
bestelde hetzelfde tapijt in

zandkleur. Parade heeft die

kleur thans in zijn collectie

opgenomen. Een tweede voor-

beeld: Princess was er in ver-

schillende kleuren. Voor het

nieuwe filiaal in Diemen be-

stelde Stoutenbeek dit type in

het blauw. En...het werd ver-

volgens in de collectie opgeno-
men. Trouwens, op deze ma-
nier blijft voor de cliënt de
mogelijkheid bestaan om zijn

eigen exclusieve kleur te bepa-
len. Richard Sauer, directeur-

bedrijfsleider, zegt: „Mijn ad-

vies is altijd: de kleur maakt
uw interieur en begin ermee
bij de basis, de vloer. Het is

jammer dat de klanten nogal

vastgebakken zitten aan de
bcrbertint. Al twintig jaar

hoor! Maar Tretford ontwik-
kelde samen met ons een
prachtig wollen lussen-tapijt in

blauw, aubergine, groen en
leverkleur. Wij stelden tapij-

ten samen met kleuren als indi-

go, zalm, grijs en brons en
lieten die vervaardigen met
een poolgewicht van 3200
gram wol per vierkante meter!
Dat is wel wol van twee scha-

pen!"

VIJF KiLO

,,Hierbij mogen we trouwens onze
collectie karpetten niet vergeten.

We hebben ze van katoenen plat-

weef uit Finland tot de hele dikke
handgeknoopte uit Nederland.

We hebben zelfs karpetten uit

Marokko, waarin vijf kilogram
wol per vierkante meter is ver-

werkt!"

,,En het leuke is," zegt Richard
Sauer trots. ,,dat we door onze
grote omzet nog steeds bijzonder

concurrerende prijzen kunnen be-

dingen."

Garantie vijfjaar

De garantie die Stoutenbeek

Wooncentrum geeft op zijn artike-

len is vrijwel enig in zijn soort in

ons land. De meeste meubelzaken

geven, bijvoorbeeld op de con-

structie van de meubelen, een

fabrieksgarantie van een of twee

jaar. Stoutenbeek doet dat niet.

Die garandeert zelf de kwaliteit.

Vijf jaar lang. Dus ook als die

fabriek binnen die periode geslo-

ten zou zijn. Directeur Wim Stou-

tenbeek: „Het is duidelijk dat wij

het ons niet kunnen veroorloven

om goedkoop en slordig in elkaar

geflanste spullen te verkopen. Dat

zou het met een garantie van vijf

jaar voor ons veel te duur ma-

ken."

Uw oude meubelen verkocht voor het goede doel

BEVERWIJK, donderdag- Met ingang van aan-

staande zaterdag gaat Stoutenbeek Wooncentrum
zich actief bewegen op de ,,Zwarte" Markt van
Beverwijk. Deze jongste vlooienmarkt van Neder-
land is sedert een half jaar ondergebracht in de
hallen van de Beverwijkse Groentenveiling en trekt

wekelijks al meer dan tienduizend bezoekers.

Stoutenbeek gaat er een, met ei- Zwarte Markl-plan willen we twee

gen personeel bemande, stand in- vliegen in één klap slaan. Op
richten om het oude meubilair van gemakkelijke wijze helpen we de
de clientèle te verkopen. De baten
wil men ten goede laten kom"en
aan sociaal-charitatieve instellin-

gen. De betrokken klanten kun-
nen zelf aangeven welke. Het
nieuwe en aantrekkelijke idee is

afkomstig van Stoulenbeeks direc-

tie. Men heeft de volle medewer-
king weten te verkrijgen van de
uitvinder en organisator van de

..Zwarte"' Markt, de Schagense
makelaar Bart van Kampen.

GêNANT
Stoulenbeeks directeur Wim Stou-

tenbeek verklaart: ,,Zodra wij de

nieuwe meubelen hebben be-

zorgd, ontstaat bij nogal wal van

onze klanten hel probleem: waar
moet ik met de oude spullen naar-

toe? Menigeen ervaart hel als

gênant om de oude. vertrouwde

bank of de eindelijk versleten

fauteuil, waarin zoveel uren zijn

doorgebracht, zomaar aan de rand

van de stoep te zetten voor het

grof vuil.

In veel plaatsen in ons land kan
men de oude meubelen gratis la-

ten ophalen. Men dient daarvoor

een relatief behoorlijk bedrag te

betalen.

"

ADVERTENTIE?
..Sommige klanten willen terecht

eens bezien - voor ze de ophaal-

dienst bellen - of hun oude meubi-
lair niet toch nog een paar hon-

derd gulden kan opbrengen. 2U;

plaatsen een kleine advertentie.

Maar dan moet je maar afwachten
wie daarop af komen. Je kunt niet

altijd aan de gezichten zien of de
belangstellende inderdaad voor je

oude meubeltjes komt. of dal hij

eens rustig bij je wil rondkijken

om te zien wat hij liier - op een

ander te bepalen, xaak nachtelijk

moment - eventueel nog meer kan
weghalen!"

GOED DOEL!
Kichard Sauer. directeur-be-

drijfsleider vertelt: ..Met on.s

klanten van hun oude meubels af:

de wagen die de nieuwe komt

brengen, neemt tegelijk de oude
mee. Op de tweede plaats kan de
klant op een daartoe bestemd
formulier aangeven op welke wij-

ze hij of zij de opbrengst besteed

wil zien. Dat kan het Rode Kruis

zijn of hel Koningin Julianafonds,

maar ook de eigen sportvereniging

of het Kruiswerk in de eigen ge-

meente. Wil men het geld zelf

hebben, dan is ook dat mogelijk.

Men behoeft slechts het giro- of

banknummer en de naam van de
begunstigde in te vullen en wij

doen de rest."

Binnenhuisarchitect Ron Thuis:

„Wereldverbeteraars

of egotrippers

werken hier niet"
,,Het was wel even schrikken," zegt 27-jarige Ron
Thuis, binnenhuisarchitect en sedert vier jaar in

dienst van Stoutenbeek Wooncentrum. ,,Ik kwam
rechtstreeks van de idealistische en avant-gardisti-

sche Rietveld-academie! En hier maakten ze me in

een kwartier duidelijk dat ze van ,,wereldverbete-

raars" en ,,ego-trippers" niets moesten hebben."

Ron is één van de specialisten in klant terecht kan met zijn binnen-
dienst van Stoutenbeek bij wie de huisarchitectonische problemen.

Niet alleen in het Wooncentrum
staat hij de klant terzijde met zijn

ideeën; hij bezoekt de mensen op
verzoek ook thuis. Kost niets;

service van de zaak.

Groot gelijk

Ron: ,,Binnen de kortste keren

maakte men mij duidelijk dat ik in

dienst van Stoutenbeek, oplossin-

gen diende te zoeken en vinden

binnen de financiële mogelijkhe-

den van de cliënt, diens persoon-

lijke wensen en een verantwoorde
esthetiek. Een daarin hebben ze

natuurlijk groot gelijk.

Op verzoek vervaardigen wij een

complete plattegrond van de (her)

in te richten vertrekken. Nogal
eens is een huisbezoek dan echt

nopdzakelijk om er de woonsfeer
en de leefstijl te kunnen proe-

ven."

Adviezen
,,Ook leveren we ideeën of advie-

zen voor een eventuele aanpassing

van de ruimten aan het gewenste

meubilair. De uitvoering daarvan

laten we evenwel gaarne over aan

de aannemer, de elektricien of de

loodgieter. Want we blijven na-

tuurlijk wel woninginrichters."

Zit je met
repro fout?

Bij Stoutenbeek is naast antiek

ook een ruime collectie reprcv-

meubelen voorradig. De meeste

mensen weten niet dat goede re-

produklies van meubelen nage-

noeg evenveel kosten als antiek!

Dat komt vooral doordal het ver-

vaardigen van repro's ambachte-

lijk, zeg maar met de hand. ge-

schiedt. In tegenstelling tot indus-

trieel gemaakt meubilair. Boven-

dien zijn goede repro's geen snel

in elkaar geflanste kopietjes, maar
doorwrocht samengestelde, vrij-

wel exacte kopieën van uiterst

waardevolle en zeldzame stukken

antiek.
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KENNEMERLAND - Kenmerkend
voor de Kennemer duinrand \% de
nog vrijwel aaneengesloten rij bui-

tenplaatsen van Waterland in Vcisen

tot het Huis te Vogelenzang. Con-
centraties van buitenplaatsen z^n
verder onder meer nog te vinden
langs Amstel en Vecht. Veelal zijn

het beschermde monumenten. In

aantal maken zy slechts een klein

deel uit van de (ot nu toe ruim
40.000 beschermde monumenten in

orïs land. Hun waarde wordt even-

wel zeer hoog aangeslagen, zowel uit

een oogpunt van cultuur, als van
natuur.

De oorsprong van de eigenlijke bui-

tenplaats in Nederland is zeer be-

scheiden. De opkomst ligt in het

begin van de zeventiende eeuw, toen

de Tachtigjarige Oorlog zich tot de
buitenrand van de jonge Republiek
ging beperken en het geld via de
Oost-Indische Compagnie kwam
binnenstromen. Welgestelde stede-

lingen begonnen hun geld ook in

land te beleggen. Daarop werden
pachtboerderüen gebouwd, waarin
de eigenaar voor zichzelf een ,,heer-

schapskamer" reserveerde. Van tijd

tot tijd kon hü daar dan verbleven

om een oogje in het zeil te houden en
te genieten van de lusten van het

landleven.

Al spoedig echter voldeed deze ene
kamer niét meer zo goed. Op tal

van buitenplaatsen verrees een zo-

merresidentie. Dit is onder andere
ook gebeurd met Ipenrode aan de
Herenweg in Heemstede, waar die

eerste opzet van zomerverblijf nog
duidelijk lerug te vinden is. Allengs

werden deze zomerhuizen steeds

fraaier en groter, om ten slotte de
boerderij te overvleugelen en zelfs

te verdringen.

Daarmee samenhangend verander-

de ook het karakter van het omlig-

gende terrein. Boomgaard en moes-
tuin gingen een meer ondergeschik-

te rol spelen en de nadruk kwam
duidelijk te liggen op de pleziertuin,

al bleef de Nederlander te praktisch

van aard om boomgaard en moes-
tuin geheel op te ruimen: de vruch-

ten van eigen land waren immers
niet te versmaden! Zelfs nu nog zijn

op de meeste buitenplaatsen restan-

ten van moestuinen terug te vinden.

BUITENPLAATSEN;

lein in

Naast deze nieuw gestichte buitens

ontstond een tweede categorie: het

edelmansbuiten, dat echter wel per-

manent bewoond werd. Veel van
deze edelmanswoningen werden tij-

dens het Twaalfjarig Bestand door
uitgeweken katholieke adel van de
hand gedaan; de nieuwe eigenaar
ontleende er vaak een heerlijk-

heidstitel aan.

Parkaanleg

Vóór 1650 was weloverwogen par-

in w
kaanleg in ons land uitzonderlijk;

één der merkwaardigste was het

buiten Elswout in Overvecn uit

ongeveer 1640. Pas omstreeks 1680
begon de eerste grote bloeitijd van
de parkaanleg, in navolging van

Franse en Italiaanse voorbeelden.

Kenmerkend is de symmetrie, om
doorlopende assen. Lanen, paden,
waterpartijen en bosjes worden vol-

gens meetkundige figuren in een
strak schema geordend.

Grasvelden worden afgewisseld

door ,,parterres", waarin mei be-

hulp van haagjes, steentjes en der-

gelijke een decoratief patroon, een
broderie, werd geschapen.

Boompjes en hagen, kunstmatig in

bepaalde vormen geknipt of gescho-

ren, voltooien met tuinbccklen en
-vazen het beeld van zo'n formele

tuin. Eenzelfde decoraticstijl ver-

toont ook het interieur van het huis,

dat in deze periode een grote een-

heid vormt met het park.

Van die formele tuinen is vrijwel

niets meer over. al zijn hier en daar

bij de Kennemer buitenplaatsen wel

nog sporen te vinden. De oorzaak

van het verdwijnen ligt in de op-

komst in de tweede helft van de
achttiende eeuw van de Engelse

landschapsstijl. Al het kunstmatige

is opeens taboe en daarvoor in de
pla.-its wenst men zich een park. dat

een ideaal, natuurlijk landschap

vertoont. De lijnen worden
vloeiend en slingerend, de composi-
tie a-symmetrisch, de bomen mogen
hun natuurlijke groei volgen. ,,Na-
tuurlijk" is echter maar schijn: de
kronkelende vijvers, de glooiende

grasvelden, de bosjes en boomgroe-
pen zijn heel zorgvuldig gecompo-
neerd om een bijzonder effect te

verkrijgen en vooral de beroemde
doorkijkjes vanuit en naar het huis.

Landschappelijke stij(

Tijdens de gehele negentiende eeuw
is deze landschappelijke stijl, geïn-

troduceerd door J.G. Michaël, toe-

gepast. De tuinarchitecten J.D. Zo-
chersr. en jr., K.G. en L.P. Zocher
hadden hierin een groot aandeel.
Daarnaast werkten landschapsar-

chitecten als H. en S.A. van Lunte-
ren en in het noorden L.P. Rood-

b;iiird; i.-i)kt.'lc yroie parken, zoal.s

dal v;m het kasifcl Twickel. zijn toi

stand gekomen onder leiding van de

beroemde Duitse landscluipsarchi-

lect C.ll..-\. Pet/.old.

De boinenkuin en de zomers in

rijtjes buiten gebette oranje-

boompjes bleven in zwang, hoewel
ze i^drui.^;en legen de principes van

de landelijke stijl. .Al spoedig voeg-

den zich daarbij, uit verlangen naar

meer kleur, de bloemperken.

Omstreeks 1H8Ü herleefde de be-

langstelling voor de formele stijlen

van vroeger. De sindsdien tot stand

gekomen parken tonen meestal een
mengsel van formele en landschap-

pelijke elementen.

De bekendste ontwerpers uit het

begin van de twintigste eeuw zijn

Leonard Springer (onder meer ont-

werper van het villapark Duin en
Daal in Bloemendaa!) en de nu nog
bijzonder actieve familie Copijn.

Gegevens voor een
groot deel ontleend

aan een vouwblad van

Monumentenzorg

",-,« - -L» ""^

-.•'•;2<"*r;— - -

5.

1. Huize Leyduin in

Vogelenzang.

2. Blik op het huis Elswout; de
lindenlanen delen het terrein in

drieën. Het middendeel, de par-

terre, is hertenbaan geworden.

3. Ipenrode aan de Herenweg in

Heemstede, met een grillig ge-

vormde waterpartij aan de voor-

zijde.

4. Huis te Manpad in Heemstede.

5. Het Huis te Vogelenzang.

6. Belvedère in Overveen aan de
Bloemendaalscweg.

7. Landhuis op Koningshof in

Overveen aan de Duinlustweg.

8. Salon in Huis te Manpad

9. Waterland in Velsen,
vroeger uitDiiKKena over

het Wijkermeer
tot Amsterdam.
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Mr .^Ford verkoop an -
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AMSTERDAM-C
TE HUUR ca 400m ' moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200m-''

%:f$Ookyoor diverse

Wïn&ieén inruilauto ^;

rn.ikola.jrsS laxaieurs m b(Jdri)ls- en woonruimten

G.F. Oesterreicher
& Partners o2o-767868

herman hoi|crmansweg 6 nmslerdam-z telex 18143

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAIM 5, TEL. 244609

Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten

TEAK DEURPLATEN
\A/andpiaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-

rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortomjzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.

Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maandags
ges/o ten. 's Middags van 12.30-13.30 uur

gesloten.

schoon
^ deze week: ^
velours-gordijnen
gereinigd voor

(ook andere gordijnen

\ voor lage prijzen)

sï*^Vfl
^vJ^|g>eB
t^ stomerij

ancne
Zandvoon, Grote Krocht 21

' Heemstede. Zandvoortselaan 69
[
Haarlem. Jan Gijzenkade 163
Bloemendaal. Bloemen-

daalseweg 23

Uw hond niet gehoorzaam?
Volg dan nu o.l.v. een ervaren instructeur

een verantwoorde en intensief begeleide

GEHOORZAAMHEIDSCURSUS
Referenties aanwezig.

Tel. 023 -25 45 47

M

DE LAAGSTE PRIJZEN EN HET BEST GESORTEERD IN

De handige sleutelaar haait bij ons

alle technische onderdelen van

bougie tot krukas, bespaart ar-

beidsloon en krijgt hoge korting

op de koop toe

OLIEFILTERS
ACCU'S
FRICTIES
BOUGIES
UITLATEN
TREKHAKEN
LUCHTFILTERS
SCHOKBREKERS

} V-SNAREN
CONTACTPUNTEN
WATERPOMPEN
THERMOSTATEN
REMBLOKKEN
REMSCHOENEN
PAKKINGEN

STALLATIES

Lovato
Tarlarini

Ronzo-Landi
Landi der. Hartog
BK
VialleC4
De prijzen zijn mcl btw

LPG CIUNDERKOPPEN
o a Ford Taunus 1600

PeugooMÜ'l'Sü'l

ingebouwd
vanaf

126S,-

1355,-

1320,-

1545,-

1575,-

1345,-

als pakket
vanaf

855,-

94S,-

910,-

1195,-

219,-(zonder monlage)
239,- (zonder montage)

WANNEER U ZELF
DE INSTALLATIE INBOUWT,
WORDT DEZE DOOR ONS
GRATIS AFGESTELD.

¥

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

IA^Ei spoiler
125," ACHTERSPOILER?

FRONTSPOILER *
UITLATEN
Tegen zeeraantrekkfilijke

MEENEEMPRIJZEN

de hele mr,aixl Api il 45^ koi ting

AlfaSüd
BMW316, 318. 320. 4cvl.
Citroen 2 CV 4/6
Datsum20Y
Fiat 127

Fiat 128

Ford Fiestal 1

Ford Escort 1 1/1 3v a. '75

FordTaunus 1 3/1 6

Honda Civic 1200 u a '77

Opel Asc./Manta A 1 6/1 9

Opel A3C /Manta 8 12/16/19 139,-

OpelKadettC1.0/1 2N 89.-

Opel Kadett 1 0/1 2 S v a 8- '76 129.-

Peugeot504va 72 tot '75 147,

Renault 4/6 39,-

R 5 L. TL va. 75 99,-

Renault 12 177,-

SimcallOO 89,

VW Golf 1500-1600 169,-

210.-

247,-

85.-

124.-

65,-

89.-

86,-

99,-

124,-

132,-

125,-

293
342
145

173

99
132
120
144

172
205
180

197

134

180

204
65

139

275,

135

239

425,-
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Middeleeuwse kastelen

van Noord-Holland
Is een opsomming van mid-
deleeuwse kloosters en abdij-

en meervoudig in boekvorm
verschenen, een totaal over-

zicht van kastelen ontbrak
eigenlijk.

Na met name Utrecht heeft

Noord-Holland thans een -ei-

gen kastelenboek.

Dit is te danken aan mr. J.W.
Groesbeek, oud-rijksarchiva-

ris van de provincie Noord-
Holland, die eerder mono-
grafieeën publiceerde over

o.a. Amstelveen, Heemskerk
en Heemstede. Bovendien
zal binnenkort van zijn hand
een boek over de geschiede-

nis van Bennebroek het licht

zien.

Het is genoegzaam bekend, dat kaste-

len en hun bewoners een belangrijke

rol gespeeld hebben in een tijdperk dat

wordt aangeduid met feodaliteit (be-

heerst door de adel). Van de talrijke

kastelen uit de Graventijd hebben er

vrijwel geen in oorspronkelijke toe-

stand de tand des tijds doorstaan.

Vooral in de 19e eeuw is veel vero-

nachtzaamd en zelfs geruïneerd. Dit

trieste lot onderging het Slot van
Heemstede rond 1910, waarbij schout

Jan Dolleman zich mogelijk heeft laten

leiden door rancuneuze gevoelens ten

opzichte van de voormalige Vrouwe
van Heemstede. Ruim dertig jaar later

kon de lithograaf Lutgers niet anders

dan tot zijn spijt konstateren dat het

Slot ,,tot smart van Teekenaars en
Oudheidkenners op eene echt Van-
daalsche wijze gesloopt werd".
Maar ook de schamele restanten heb-

ben nog talloze kunstenaars geïnspi-

reerd, met inbegrip van Anton Pieck
gedurende zijn Heemsteedse periode.

In 1813 wachtte de hofstede Ael-

brechtsberg of Bloemendaal een zelfde

lot, toen de Heemsteedse timmerman
Gerrit Munk jr. zich als enige koper
(en sloper) voordeed en binnen de
kortste keren de afbraak een feit was.

Dank zij persoonlijk ingrijpen van ko-

ning Willem I kon in 1825 de sloop van
het Muiderslot voorkomen worden.
In het midden van de vorige eeuw
ontstond geleidelijk een hernieuwde
interesse voor het nationale verleden.

Mr, G.P.E. Robidé van der Aa publi-

ceerde een lijvig boekwerk: Oud-Ne-
deriand in burgen en kastelen (1841) en
de populaire schrijver van historische

romans mr. Jacob van Lennep schreef

in samenwerking met de Kennemcr
minstreel W.J. Hofdijk een zesdelige

uitgave: Merkwaardige kastelen in Ne-
deriand (1854-1861). Een keerpunt ten

goede in de monumentenzorg was me-
de het gevolg van een artikel van Victor

de Stuers ;;HoIland op zijn smalst" (De
Gids, november 11873).

Vooral de laatstejaren zijn, gestimu-

leerd door de Nederlandse Kastelen-

stichting, verschillende voortreffelijke

boeken over kastelen en burchten ver-

schenen, onlangs onder meer een bij-

zonder fraaie ,,Atlas van de Neder-

landse Kastelen". (Uitg. Sijthoff,

1980).

KASTEEL, BURCHT, SLOT

Ten tijde van het leenstelstel gaven

Duitse en Franse vorsten grote stukken

land in leen. In 922 werd Holland door

de Duitse keizer in leen gegeven aan ee

zekere Dirk, die zich voortaan Graaf
van Holland noemde. Na hem regeer-

den nog 15 graven uit dit Huis, onder
wie de in 1296 door edelen omgebrach-
te Floris V, die het jachtslot te Voge-
lenzang stichtte en in 1284 een ontgon-

nen stuk grond, Berkenrode geheten,

in eigendom overdroeg aan Jan van
Haerlem. Mindere edellieden werden
stukken land in achterleen verstrekt.

Deze bouwden een burcht of edelmans-

woning. Zo is het Huis van het geslacht

Heemstede circa 1300, mogelijk iets

eerder, gebouwd. Het Huis te Berken-
rode is pas omstreeks 1450 opgetrok-

ken. Het is niet eenvoudig te bepalen

welk middeleeuws huis wel en welk niet

met het begrip „kasteel" kan worden
aangeduid. Termen als kasteel, burcht,

slot, huis e.dl werden en worden nog
door elkaar gebruikt. Bij een burcht

denkt men in eerste instantie aan de
weerbaarheid, bij een slot veelal aan de
bewoning. Een icasteel kan men defi-

niëren als een versterkt huis van een
edelman.

De heer Groesbeek hanteert in zijn

boek een ruime interpretatie, zich niet

beperkende tot „versterkte huizen",

maar evenzeer „edelmanswoningen"
beschrijvende. Vandaar dat ook het

Huis te Vogelenzang, dat het best als

een grafelijk lusthuis kan worden om-
schreven, is opgenomen.
In oude kronieken worden alleen al in

het Graafschap Holland (Noord en
Zuid) vele tientallen versterkte huizen

van edelen genoemd. De schrijver

schat het aantal van Noord-Holland op
circa 70. Van een behoorlijk aantal is

tot op heden niet bekend hoe deze

kastelen er uit gezien hebben. Van
sommige edelen is voorts hun behui-

zing (nog) onbekend. Aangenomen
wordt dat het geslacht Tetterode

(Overveen) over een kasteel of tenmin-

ste een kasteelachtige woning beschik-

te, maar noch dr. P. Hoekstra die op de
historie van Bloemendaal promoveer-
de, noch mr. Groesbeek heeft voor dit

vermoeden een deugdelijk bewijs ge-

vonden.
Hoe zeer van toepassing lijkt een -La-
tijnse- tekst van Henricus Bruno die in

1649 als inscriptie - thans verdwenen -

werd aangebracht in de Grote Poort
van het Huis te Heemstede, waarvan
de vertaling luidt: „Gij allen die hier
voorbij gaat (...) bedenk de menselijke
broosheid, onbestendigheid en veran-
derlijkhei en dat al het wereldse sterft,

vergaat, wegkwijnt, weggevoerd wordt
en niets bestendig of duurzaam is".

Van de meeste middeleeuwse kastelen
is niets, van enkele zijn slechts povere
restanten overgebleven, bijv. van het

Huis Ter Kleef in Haariem. Heemstede
mag zich gelukkig prijzen dat de weini-

ge stenen getuigen, die aan het histo-

risch belangwekkende Slot herinneren -

overigens niet-middeleeuws - gerestau-

reerd zijn, zoals het rechterbouwhuis,
de grote voorpoort en de duivenpoort.
Niet in de laatste plaats ook de Brug
van de Vrede, die lange tijd gold als

een pronkstuk van bouwkunst uit de
Gouden Eeuw en kunsthistorici van
overal naar Heemstede heeft geleid. In
deze omgeving geldt de ruïne van
Brederode als een nationaal monu-
ment. Zeer goed bewaard gebleven en
gerestaureerd is het Muiderslot, thans
een rijksmuseum, dat jaarlijks duizen-
den bezoekers trekt.

ZUID-KENNEMERLAND

Behalve overgeleverde schriftelijke

stukken, oude literatuur, kaarten en
afbeeldingen zijn dank zij het archeolo-

gische onderzoek nieuwe gegevens aan
onze kennis toegevoegd.

Mr. Groesbeek behandelt in totaal 63
kastelen in Noord-Holland, waarvan
niet minder dan 45 in Kennemeriand:
zes onder Haarlem, drie in Heemstede
en nog eens zes op grondgebied van het

tegenwoordige Bloemendaal.
Ten aanzien van ,,Die woninge van
Bennebroek" ontwikkelde de auteur

een weliswaar aannemelijke theorie,

maar blijven vooralsnog enkele vragen
niet afdoende beantwoord.
Van het Huis Aelbrcchtsberg, in de 12e

eeuw gesticht door Roris II, blijft

onvermeld dat enige jaren geleden bij

opgravingen funderingen zijn blootge-

legd, terwijl het de auteur verder is

ontgaan dat van het oude Huis te

Vogelenzang (nabij het huidige) steen-

moppen in de bodem zijn aangetroffen

die waarschijnlijk van fundamenten
afkomstig zijn. Weliswaar hebben geen
opgravingen plaatsgevonden door de

't Huis Aelbrechttberg 1740, koper-
gravure (Haarlems archief).

(Advertentie)

1981

«BARNUM»
MODEBEWUST

Nieuwste modelijn zomer'81
Nieuwste knip en föhn techniek
Nieuwste permanent systeem

PRIJSBEWUST
watergolven inclusief versteviging, lak 22,50
föhnen inc. verst, en lak 22,50
permanenten compleet v.a. 67,50

HEEZIUS HAIRSTYLING
Tolweg 20 - Zandvoort - tel. 02507 - 1 2231

geopend van dinsdag t/m zaterdag
ruime parkeergelegenheid
wij werken zonder afspraak
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Het slot van Heemstede, voorzijde
van de Pons Pacis (Vredesburg, ge-
restaureerd) en linkervleugel. Een
schilderij uit omstreeks 1646 (ge-

meente-archief Heemstede)

Rijksdienst van het Oudheidkundig
Bodemonderzoek, zoals wel o.a. op de

terreinen van het Slot in Heemstede
(1947) en op Berkenrode (1956).

Teijlingcrbosch, gelegen nabij het Huis

te Vogelenzang, is eerst in de tweede

helft van de 16e eeuw tot stand geko-

men en hoort om die reden niet thuis in

een overzicht van middeleeuwse kaste-

len, ook al omdat het geen grafelijk

huis was, doch gebouwd door een
partikulier.

Diskutabel lijkt mij voorts de afzonder-

lijke beschrijving van Keggenrode on-

der Heemstede. In een archiefstuk als

„Hughelijns woninge" (1336) aange-

duid, zonder overtuigend bewijs dat

van een kasteelachtig huis sprake was,

de geschetste familierelatie ten spijt.

HET HUIS TE HEEMSTEDE

Kritische lezing van het hoofdstuk dat

de heer Groesbeek aan het Huis of Slot

te Heemstede wijdt, leert dat de auteur

de overvloedig bestaande literatuur on-

voldoende op betrouwbaarheid heeft

getoetst, met als gevolg menig foutje

dat vermeden had kunnen worden.
Ter illustratie enige voorbeelden:
- Q)melia van Driebergen was weduwe
van Gerrit (niet Cornelis) van Look-

horst

;

- Adriaan Pauw was niet drie maal,

maar twee maal raadpensionaris der

Staten van Holland en West-Friesland;
- Hij kocht de heerlijkheid Heemstede
eind 1620 (niet in 1617);

De Engelse koningin Maria Henriëtte

bezocht Heemstede in 1642 (niet m
1644); bovendien was van huisvesting

geen sprake, slechts van een vluchtige

begroeting op het buitenplein;
- Dr. P. Glazcma toonde onomstotelijk
aan dat de Pons Pacis in 1644/45 werd
uitgevoerd, en dus niet is gebouwd na
de Vrede van Munster;
- Gerard Pauw die Heemstede erfde

was de vierde (niet derde) zoon van A.
Pauw.
Een ommissic Is dat de schrijver als

mogelijk stamvader van het^ geslacht

van Heemstede ene Jan (vader van
Reinier?) onvermeld laat. Willem Dol-
leman trof diens wapenschil In 1793 aan
in het Heerlljkheidsarchief. Uit een
kroniek is voorts bekend dat Jan
Heemstede in 1298 ais deelnemer mee-
deed aan een tournooispel in Lille

(Rijssel).

POPULAIRE OPZET

De schrijver heeft zich niet beperkt tot

bouwkundige ontwikkelingen, maar bij

de behandeling van de stof bewust
sterk de nadruk gelegd op de bewo-
nings-geschiedenis: de Heren Van Am-
stcl, Assendelft, Brederode, Egmond,
Haarlem, Heemskerk, Heemstede,
Velsen en anderen, die met de geeste-

lijkheid (Egmond!) het middeleeuws
gezicht van Kennemeriand in hoge
mate bepaalden. De geschiedenissen
blijven overigens niet beperkt tot de
Middeleeuwen, maar voor zover van
toepassing worden ook de voornaamste
lotgevallen in meer recente tijd be-
schreven.

Voor een aantal geschiedkundige pro-
blemen die zich voordeden, heeft mr.
Groesbeek vaak vindingrijk en scherp-

zinnig mogelijke oplossingen aangedra-
gen, rnaar zoals hij in zijn inleiding

opmerkt: erg veel vragen zijn uiteraard

onbeantwoord gebleven. Niettemin
worden goede aanzetten gegeven voor
verdere studie en onderzoekingen en
zonder twijfel zal in de toekomst op
nog menig vraagstuk een bevredigend
antwoord worden gevonden.
Het boek ,,Middeleeuwse kastelen van
Noord-Holland" is strikt genomen
geen wetenschappelijke verhandeling.
Noten en bronvermeldingen in de
tektst ontbreken, hetgeen wel de lees-

baarheid ten goede komt. De meer dan
130 illustraties van oude gravures en
prenten en van kaarten en luchtfoto's

verievendigen het geheel ten zeerste.

Te betreuren is, dat de korrektie van de
drukproeven te wensen overliet. Een
gedeeltelijk onjuiste opgave van de
paginering In de inhoudsopgave is sto-

rend, evenzo een verbastering van P,

Lutgers tot P. Lauters. (blz. 80) e.d.

Een bibliografie en namen-register
kompleteren dit boekwerk, dat on-
danks enkele feilen (die in een volgen-
de druk verbeterd kunnen worden) van
harte aanbevolen wordt voor een ieder
die belang stelt in het wel en wee van
onze voorouders in eigen omgeving.
Bij alle romantiek die middeleeuwse
kastelen onwillekeurig nu eenmaal of)-

rocpen - ridders in harnas en te paard -,

dient men echter niet uit het oog te

veriiezen dat de lijfeigenen (of slaven)
in de Middeleeuwen in uiterst beroerde
omstandigheden leefden, in een tijd dat
oorlog en twisten meer regel waren en
vrede een uitzondering.

Hans Krol

Mr. J.W. Groesbeek. Middeleeuwse
kastelen van Noord-Holland; fiun be-

woners en bewogen gescftiedenis. Rijs-

wijk, uitg. Elmar, 1981. 335 blz. Prijs:

ƒ 59,50.
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Wegens grote belang-
stelling op de zondag
adviseren wij u om ook
eens op vrijdag of
zaterdagavond
GEZELLIG en GOED
te komen eten.
Dan is er vast wel een
tafel voor u!
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\
in Hoofddorp

naast de skipiste.

Tel.: 02503-10139 ^
Wim Hüdering met

spannende thrHier

ZANDVOORT - De Zandvoortbc to-

neelvereniging Wim Hildering geeft op
vrijdag 24 en zaterdag 25 april een
voorstelling van de spannende thriller

„Klokslag 9" van Jack Popplewell.
De opvoeringen zijn in gebouw De
Krocht in Zandvoort en beginnen om
20.30 uur. Kaartverkoop is aan do /.nal

W^'TERS^IlMMi!
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum HW LW HW LW
16 apr. 2.45 10.26 15.05 23.13
17 apr. 3.26 11.15 15.46 23.48
18 apr. 4.02 12.03 16.22

19 apr. 4.37 0.18 16.52 12.44

20 apr. 5.10 0.49 17.24 13.12
21 apr. 5.36 1.23 17.55 13.34
22 apr. 6.03 1.55 18.20 14.11

23 apr. 6.37 2.25 18.53 14.49
Maanstanden: VM eerste Paasdag 9.59
uur.

UITZANDVOORTS HISTORIE

"De sh de branding FF

ZANDVOORT - Aan het einde van de vijftiende eeuw, zo omstreeks 1489,

woedden de Hoekse en Kabeljauwse twisten in alle hevigheid.

In deze strijd om de macht tussen adel en burgers leert de geschiedenis dat het

onbeschermde Zandvoort, in die dagen een dorp van honderd huizen met een

inwonertal van ongeveer vierhonderd en vijftig, ook de nodige klappen kreeg.

Het is te saai om elke plundering te vertellen, en daarom uit die tijd slechts twee

verhalen die een kijk geven op de levensgesteldheid van de Zandvoorter.

Hetgerucht
Op een goede dag in mei 1489 kwam
een vissersbootje binnen, waarvan
de bemanning vertelde dat zij vreem-
de oorlogsschepen op zee hadden
waargenomen. De bevolking werd in

de haast bijeen geroepen op het

Door: B. Voets
strand en men besloot zich niet te

laten overrompelen. Zij kwamen
overeen dat zij op het strand zouden
blijven. Ze bewapenden zich met
stokken en staven ijzer, en de af-
spraak was dat zij de schepen, zo
deze al wilden landen, stuk zouden
rammelen. Men zorgde voor voed-
sel, drinken en een groot vuur om
zich vooral 's nachts warm ie hou-
den.

Kleine vloot

Het duurde niet lang of men kreeg

een kleine vloot van vier kapers in

het oog. Het vuur werd gelijk ge-

doofd. Het was al donker toen de

schepen dichterbij kwamen. De ka-

pers waren blijkbaar van plan de

bevolking te overrompelen, en ver-

moedde niet dat deze zich in de

duinen had verstopt.

Toen de schepen in het donker
landden, kwamen de Zandvoorters

in beweging. Van alle kanten slopen

zij het strand op met al het vreemde
wapentuig in hun handen vastbeslo-

ten hun dorp en bezittingen zo duur
mogelijk te verkopen.

De schepen gooiden bel anker uit,

maar zo gauw er een kaper van

boord kwam, werd hij aangevallen

door de Zandvoorters die aan de

vloedlijn de kapers opwachtten.

Er zal voor de kapers niets anders op
dat te zorgen zo snel mogelijk weer
aan boord te komen. Bepaald een

onaangename verrassing.

De slag

Al spoedig hadden de Zandvoorters

in de gaten dat er geen kapers meer
van boord durfden. De bevolking

zag dat de kapers bang werden en

dat was voor hun het sein om met
zijn allen het water in te gaan.

Mannen, vrouwen en kinderen trok-

ken zo naar de schepen en beukten
er met hun provisorische wapens
lustig op los.

In dit verhaal, over de kapers uit

Sluis (want daar kwamen ze van-

daan) wordt deze aktie van de Zand-
voorters ,,De slag in de branding"
genoemd. Het was een herrie en een

geweld zodat de kapitein van deze
kleine vloot besloot zo snel mogelijk

de ankers weer te lichten. Het kostte

wel enige moeite de steven naar zee

te wenden maar de volkswoede van

de Zandvoorters zorgde er wel voor
dat ze snel vertrokken.

Wijk aan Zee
betaalt gelag
De hele gebeurtenis was een forse

streep door de rekening van de heren
kapers. Men wist dat Zandvoort zich

revolutionair had opgesteld, en men
had het dorp willen straffen door het

leeg te roven. Een deel van de buit

zou bestemd geweest zijn voor de
vorst, doch het overgrote deel zou
verdwenen zijn in de zakken \ an de
kapers. Wanneer ze namelijk roof-

den in plaatsen die als revolutionair

bekend stonden volgde er geen ge-

rechtelijke straf op hun daden, van-

daar Zandvoort als doelwit. Toen zij

echter smadelijk uit Zandvoort wa-

ren verjaagd, dreven ze af naar het

Noorden. Ook Wijk aan Zee, zo
hadden ze uit verschillende verhalen

gehoord gedroeg zich revolutionair,

en daarom werd dit hun volgend
doel.

De vissersbevolking uit deze plaats

was wat nonchalanter. Zij hadden
op zee niet goed uitgekeken en der-

halve was deze vissersbevolking niet

gealarmeerd. Misschien, wie zal het

zeggen, hebben ze gedacht, Zand-
voort zal wel genoeg zijn.

Het pakte echter heel anders uit.

Plotseling verschenen de kapers uit

Sluis op het strand, drongen de

huizen van de bewoners binnen en
eisten flinke sommen gelds. Omdat
de mensen machteloos waren werd
er betaald en de kapers vertrokken
toch nog tevreden.

Het ligt niet in de bedoeling om de
overval op Wijk aan Zee te t>esc/inj-

ven of de verdere lotgevallen van de
kapersvloot.

Uit dit stukje historie uit de annalen
van de burgeroorlog aan het einde
van de vijftiende eeuw, blijkt hoe
verhitte en verontwaardigde Zand-
voorters (slechts een handjevol) toch
nog in staat waren overweldigers, m
dit geval de kapers, angst aan te

jagen en te verdrijven.

Avond kernenergie

ZANDVOORT - Een thema-avond
over kernenergie heeft het vrouwencfé
in Zandvoort op het programma voor
22 april. Deze avond wordt ingeleid

door Annemaric Goedmakers, met
vervolgens de mogelijkheid om over
het onderwerp te discussiëren. Bezoe-
kers zijn welkom in het wijkcentrum 't

Stekkie aan de Fahrenheitstraat 7 in

Zandvoort. De lezing begint om 20.30

uur en de toegang Is gratis.

(Adverlenlic)

NIEUWSTEONDERZOEK:

VERGELUKINS »'''

lEVENSffl
prijspeil mtdio tebtusn 1)
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Ook winst mor heren

." ZANDVOORT - Zowel de dames als de

\ heren van Sporting OSS volleybal zorg-

den jl. zaterdagavond voor goede resul-
' ialcn. De dames, die nog één punt nodig
. Hadden om aan degradatie te ontkom'cn,

'vochten zich naar een knappe zege op
' het hoog geklasseerde Waterlanders,
3-2. Een vrijuit spelend heren-team won
na veel spanning met 3-1 van Oe Bun-
kert.

;.' Sporting OSS moest in de wedstrijd

\
tegen Waterlanders minimaal twee sets

. pakken om aan het benodigde ene
' puntje te komen. Zij deden het echter

,
nog beter, waardoor de dames behou-

• den zijn voor de promotieklasse. De
; start van de eerste set was niet direkt
I hoopgevend. Wat nerveus spel leidde

; tot een 0-2 achterstand. Nadat Sporting

j
OSS de opslag had veroverd kreeg het

1 spel meer inhoud. De aanvallen van

\ Waterlanders werden beter geblokt,

' terwijl de aanvalopbouw van de Zand-

I
voortsen met goede smashes en ge-

' plaatste ballen werd afgerond. Bij de
,' stand 8-3 in het voordeel van Sp. OSS
'. vluchtte de coach van Waterlanders in

een time-out. Zij kwamen wel wat
terug, maar Sp. OSS herstelde zich snel

en de set werd via 11-6 onbedreigd in

winst omgezet, 15-8.

De tweede set was er een met vele

leuke rally's met Sp. OSS als meest
aanvallende. De gespreide aanvallen

van Sporting vormden een groot pro-

bleem voor Waterlanders. Bij de stand
8-3 in Zandvoorts voordeel leek ook de
tweede set-zege binnen bereik. Het
ging toen echter volkomen mis bij Sp.

OSS. In korte tijd veranderde de stand

'nï een 8-9 achterstand. Coach Akker-
man pepte de dames met veel enthou-
siasme op maar het hielp in deze set

niet, 9-15.

In de derde set was Sporting OSS
volkomen aangeslagen. Ondanks een
goede inzet lukte er niet veel meer. Het
sterke Waterlanders smashte de ballen

keihard over het Zandvoortse blok,

terwijl elke onnauwkeurigheid werd
afgestraft. Via 2-8 werd het uiteindelijk

4-15.

De vierde set paf oen oph<»<»l ander

Sporting te zien. ben met meer risico

geplaatste serve leverde Sporting direkt

een 3-0 voorsprong op. De gasten
hielden er echter de spanning volko-
men in door prima partij te geven. De
lengte van Waterlanders vormde een
probleem voor Sporting. Nadat de
stand een andere wending had gekre-
gen (3-6), vocht Sp. OSS zich geweldig
terug. Waterlanders kon tot aan 7-7

gelijke tred houden, maar werd toen
snel op achterstand gezet. Het blok van
Sp.OSS werd goed gesloten gehouden,
terwijl de serve Waterlanders in moei-
lijkheden bracht. In hoog tempo werd
de set uitgespeeld (15-8), zodat het

bevrijdende puntje onder grote vreug-

de van de Zandvoortse dames gepakt
was.

Een in de vijfde set vrijuit spelend
Zandvoorts team, trok ook deze set

naar zich toe. Nadat Waterlanders een
2-7 voorsprong had genomen, liepen zij

zelfs verder uit tot 3-11. Met een laatste

krachtsinspanning kwam Sporting toch
nog terug. Via 12-12 werd uiteindelijk,-

na veel spanning, een 15-13 overwin-
ning behaald.

Heren

De Zandvoortse heren speelden een
goede, gemotiveerde parlij volleybal.

In het duel tegen De Blinkert staond
niets meer op het spel, maar beide
teams streden verwoed om de punten.
In de eerste twee sets een prima spe-

lend Sporting, dat met goed opgezette

aanvallen De Blinkert het nodige werk
verschafte. Beide sets sloten de Zand-
voorters winnend af met 15-12 en
15-13.

In de derde set kwam De Blinkert nog
even terug. Van beide zijden goed spel

met lange rally's waarbij De Blinkert (Foto: Europress)
ten slotte met 15-12 aan het langste

einde trok. De vierde en laatste set was
wederom voor Sporting ondanks het

felle verzet van De Blinkert. Een met
geweldige inzet strijdend Zandvoorts
team sleepte ten slotte deze set met
15-12 in de wacht en behaalde daarmee
een verdiende 3-1 zege.

'Y^'~-~f-:.~. ..^„_„-, \

(A(l\crli'iuict

We doon ook oven mee, maar
als we het doen, doen we het

goed. Mitsubishi hifi-torens,

we hebben er maar twee van,

eindversterker 2 x 50 Watt.,

losse voor-vorsterkor, uitge-

breid cass.-dock, digitaal

tuner, quartz-lock, direct

drive draaitafel incl. kast.

Dit geheel kost normaal
7495,- nu bij ons 3395,-.

PEETERS
HALTESTRAAT56.

EXPOSBTBE
Rob Clous exposeert
kleur-etsen tijdens de
uitleenuren tot en met
9 mei 1981

24 april. 21 OOuur Le Juge
Fayard dit 'Le Shorrif' van
Yves Boisset. Toegang vri]

FOI^OTHEEK
Openingstijden:
Maandag 19 00-21 00 uur
vrijdag 15 00-17 00 uur.

vrijdag 19 00-21 OOuur.

Vanwege de feestdagen
gesloten op: vrijdag 17 april,

zaterdag 18 april en
maandag 20 april.

^^^^^S^
Avond voor 27II^G'ers

ZANDVOORT - De 27 MC-vcreni-

ging ,,De Golfbrekers", houdt op za-

terdag 18 april in de personeelskantine

van Nieuw-Unicum een ontmoetings-

avond voor Zandvoorters maar ook
voor geïnteresseerden in Aerdenhout
en Bentveld. De bijeenkomst begint

om 20.00 uur, de toegang is vrij, voor

consumpties betaalt men één gulden.

eedoen aan de

24-i9ur Le üans
HEEMSTEDE - Een Heemstede-
naar en een Haarlemmer, Herman
van Duffelen en Jeroen Löhr, bei-

den 23 jaar, die samen het Dulo-
Yoshimura Endurance Racing
Team vormen, zullen meedoen aan
cie 24-uurs race van Le Mans die op
18 en 19 april wordt verreden.

Beide jonge racers, die hun sporen
verdiend hebben op de 500 kilometer

van Zandvoort, de 8-uur van de Nürn-
Burgring, de 24-uur van Barcelona en
de 24-uur van Francorchamps, rijden

Le Mans met een Kawasaki ZIOOO die

speciaal voor deze gelegenheid met
,,snelle" onderdelen werd omgebouwd
tot een ,,semi-racer". Zij wisselen el-

r: i^-

,
"f' - *

-

f--

l
Het Dulo-Yoshimura Endurance Ra-
cing Team

kaar tijdens de race af en mogen ieder

maximaal 3 uur en moeten minimaal
een half uur en minstens éénderde van
de 24 uur rijden. De trainingen waren
afgelopen dinsdag begonnen.

OSS hiefd 77e jaarvergaderÉng

ZANDVOORT - De gymnastiek-

vereniging OSS in Zandvoort heeft

haar 77e jaarvergadering, onder
'voorzitterschap van de heer J.H.B.

Brink deze dagen gehouden in ho-

tel Keur.

Derde klasse KNVB
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KEUR - BROOD

BIJ ECHTE BAKKER KEUR
vindt u 'n groot assortiment

KLEIN EN GROOT BROOD
Ook voor uw gebakjes en taarten kunt u weer bij ons terecht.

SPECIALITEIT

Stokbrood en harde broodjes
Onze aanbieding voor de paasdagen:

overheerlijk PAASBROOD
8,00

B
R
o
O
D

met amandelspijs voor.

KEUR BROOD
Diaconiehuisstraat 36

Telefoon 12404

ANIM0 1913

N

WEGGELOPEN op het strand, 9 april j.l.:

yOLLAfyOSE HERDER .

3 mnd., kleur zwart met beetje grijs, lang-

harig, tatouage aan oor: FT 58.

Hoge beloning voor degene die hem terug-

brengt.

Tel. 02507 -16119.

Het l^ederlandse Rode Kruis

afd. Zandvoort.

Algemene ledenvergadering

agenda:

1. Opening
2. Notulen

3. ingekomen stukken

4.Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

6. Jaarverslag welfare

7. Jaarverslag colonne

8. Rondvraag
9. Sluiting

De vergadering wordt gehouden in hotel

„Keur", Zeestraat, alhier, op dinsdag 28

april 1981, aanvang 20.00 uur.

Ernm
Voor leden komen beschikbaar:

1. DEBOVENDUPLEXWONING
VONDELLAAN 41 RD,
bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, zolder.

Huurprijs: f 130,35 per maand.
B en W verienen als regel slechts woonver-
gunning voor deze woning aan:

a. alleenstaanden

b. 2-persoonshuishoudens.

DE EENGEZINSWONING
A.J.V.D MOOLENSTRAAT4.
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,

douche, zolder.

Huurprijs f 190,60 per maand.
B en W verienen als regel slechts woonver-
gunning voor deze woning aan:

a. jonge gezinnen met tenminste 1 kind;

b. onvolledige gezinnen met tenminste

2 kinderen.

De toewijzing voor deze woningen geschiedt

op het lidmaatschapnummer van de vereniging.

Het bestuur verstrekt een bereidverklaring.

De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het College van
Burgemeester en Wethouders van de Gemeen-
te Zandvoort.

De inschrijving dient schriftelijk vóór dinsdag

21 april 1981 om 19.00 uur te geschieden aan
het kantoor van de vereniging onder vermel-

ding van lidmaatschapnummer en geboorte-

datum. Inschrijvingen die later binnenkomen,
worden ter zijde gelegd.

De uitslag van de vooriopige toewijzing zal

eerst op donderdag 23 april 1981 om 14.00 uur

in het gevelkastje aan het kantoor worden ge-

pubüceerd.

fVIAAiyO APRIL 1981

1. Aangeboden:
1. Aangeboden: EENGEZINSWONING
ZANDVOORTSELAAN (Bentveld)

gemeentewoning. Huurprijs f 275,- per maand.

Gevraagd: eengezinswoning Zandvoort-

Noord.

2.Aangeb9den; FLATWONING
KEESOMSTRAAT, Huurprijs/ 511,40

per maand.

Gevraagd: eengezinswoning.

3. Aangeboden: FLATWONING LORENTZ-
STRAAT. Huurprijs f 559,90 per maand.

Gevraagd: kleinere woning.

4. Aangeboden: FLATWONING LORENTZ-
STRAAT. Huurprijs f 559,90 per maand.

Gevraagd: eengezinswoning, liefst

Celsiusstraat.

5. Aangeboden: FLATWONING LORENTZ-
STRAAT. Huurprijs f 559,90 per maand.

Gevraagd: kleinere gemeentewoning in centrum

Woningruil geschiedt alleen volgens de richt-

lijnen van de ruilregeling. Belangstellende

huurders van EMM- of gemeentewoningen
dienen vóór eind april 1981 schriftelijk te

reageren onder vermelding van de aan te

bieden woning en lidmaatschapnummer/ge-
boortedatum

SQAUSH sport

Squashen in zandvoort is

binnenkort mogelijk in

SPORTCENTER

WIM BUCHEL
Opening is gepland medio juni.

U kunt uw baan nu reeds reserveren:

023-13965/15829/14700.

BEL of SCHRIJF voor inlichtingen en

GRATIS brochure:

03480-10133/1 1604 - 040-444379

De Gouwe 17, 3448 DL Woerden
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DAG- OF AVONDOPLEIDING
VOOR

pedicuren
diploma Ncd. Fcd. Ore. k

ChiropodiMen

sportmassage
diploma Nederlandse Spon Fedcraiic

AALSMEER
De VBA IS een belongri|ke

schotiel in het ofjelgebeurcn

van sierteeltprodukten

In het 26 ha grote hollen-

komplex venwisselt een

beiongnjk oandeel van de

Nederlondse sni|bloe(iien-.

kamerplanten- entuinplonten-

produklie von eigenaor

Op de afdeling Financiële Administratie is ruim plaats voor een

BQEKHO
MEDEWERKER

De specifieke taken waarvoor de nieu-
we medewerker(ster) veranlwoordeli|k zal

2i|n, zullen in onderling overleg. afliankqli|k

van de capaciteiten en interesse, worden
vastgesteld.

Gezien het totale pakket van werk-
zaamtieden op de afdeling achten wi| een
opleiding op MAVO-niveau noodzakeliik,
evenals het bezit van het praktijk diploma
boekhouden. Administratieve ervaring strekt

tot aanbeveling.

Voor iemand die in teamverband kan
werken en een akkurate instelling heotl is

deze funktie o.i een uitdaging
Het salaris en de overige secundaire

arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgons
onze eigen CAO en m overeenstemming
met de functie

Ivlocht u nadere inlichtingen wensen
of wilt u solliciteren, dan kan dit bi) de V B A.,

afd Personeel en Organisatie (tav drs
P J Hulsbos). Postbus 1000. 1430 BA Aals
meer Tel. ÜZ^n-Zib^l

«^^^^^«^^^

Ga vooreen leuke

sorteringpaasmandjes
en -haasjes naar

.VIARCLL SCHOORL'-i,

BL0mE'4K10SK
Vondcltcuin Te.a .ISlllvondct.Caan

^F
boekdruk • offset • foUedruk

deze druktechnieken hebben wi) in ,huis'

om aan uw drukwerkwensen
te kunnen voldoen

een afspraak maken?
belt u even. wij staan voor u klaar!

randstad
handelsdrukkerij b.v.

stationsweg 38 postbus 233
1430 Ab dalsmeer

Ieleloon02977-2bl4l •

AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
Dr. Schaepmanstraati, tel. 02507-1 45 80.
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Showroom - verkoop

ZIJLSTRAAT 96 - HAARLEM
TELEFOON 310580

n K> Il

IDATSUNI

^TT*

OFF. SUB.DEALER

HET ADRES IN UW DIREKTE OMGEVING
VOOR VERKOOP EN VAKKUNDIG ONDERHOUD

AUTOBEDRIJF J: HEINING
Schulpweg 4-6, telefoon 023-242830, Aerdenhout

.Q.&S*.

IDATSUNI

V7T*

OFF. SUB-DEALER

decorette-decorette-decorette-decorette-decorette-decorette

WIST U DIT AL?

Als kwaliteitsmerk

voor jachtiakken heeft

Ruwa een naam te

verliezen.

Wij hebt)en het

voor u... voor uw
stalen, houten of

polyester schip.

Kompleet met een
technisch advies.

^q.q.^J[OD^p-^q.q.^JO^^p~^q.q.^:coo^p-^q.q.^:coo^p-^:^.:^^J[OO^p-^q-I^^J:oD^p

Te huiff van part:

Sporthuis Centrum-

bungalow

van 26/6 t/m 10/7

te Berltenhorst.

InL tei. 02503 - 14680.

NÖORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: JERZY KATLEWICZ

Voor al uw rijbewijzen

AUTORIJSCHOOL

ALBLAS
Dag- en avond-

leerlingen kunnen
direct beginnen.

UW RU-INSTRUCTEUR

Ab Haaima
Telefoon

02503 - 13961

Met graszoden

uw tuin weer groen

voor weinig poen!

Telefoon

02977-28425

WONINGRUIL
Aangeboden:
eengezinsw.
te Zutphen

Woonk.. 3 stp. k., zolder-

berging, schuur, cv.
Huur: f 350.- per maand.
Gevraagd: soortgelijke

woning. Géén flat. omg.
Hoofddorp.

Tel. 05750-20390.

flrt

Ili00dl|iii|0
HANDWERK
eiken tafels
Wi| maken ;e vooi u

^iL' onze
nieuwe collecUv

Schaghelstraat27
Haarlem

telefoon 023 327019

#
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ledere vrijdagavond

van 1900101 23 00 uur

BUFFET-DANSANT
vooreen speciale pri)s

/28.S0
'llsandersdananders.eenbullel-dansanl U

steil nameli|k zeil uw menu samen van hel

rijke bullel, waar een keur van warme en

koude gerechten voor u staal uitgestald

Kom ook dansen
op de sleervoNe klanken van het Sunrise Trio.

Gelegenheid voor feesten en partijen

tan 10 tot 250 personen.

RijkswegA4. 6 kilometer

ten zuiden van Schiphol.

Teleloon02526-86B41.

RIck'sBnigrestaurant

bij Schiphol.

Zeien nieuwe restaurants

boven Nederlands peil.

y

Aanleg tennisbanen

begint 28 april

ZANDVOORT - Op dinsdagmorgen
28 april zal de eerste spade de grond
ingaan voor de aanleg van de tennisba-

nen op het complex van het zwembad-
terrein „De Duinpan".
De firma's die voor de uitvoering van

het werk zullen zorgdragen, Nelis

(grond- en asfalteringswerkzaamhe-

den), Rowin International (aanbrengen
van de speciale rubber toplaag) en
Ruigrok (hekwerk), hopen dat het

werk binnen 4 weken voltooid zal zijn.

Op 23 mei namelijk start het zwem-
bad met de buitenaktiviteiten en men
verwacht dat dan ook de tennisbanen

feestelijk geopend kunnen worden.
Oorspronkelijk bestonden er plan-

nen de nieuwe banen gelijktijdig met
het begin van het tennisseizoen (15

april) te openen, doch dit bleek helaas

geen haalbare zaak.

De. .speciale rubberlaag kan namelijk
alleen aangebracht worden bij een bui-

tentemperatuur van circa 150 c. Ge-
zien de uitermate slechte maand maart,

waarin dan met de grondwerkzaamhe-
den gestart had moeten worden, dacht

men er verstandiger aan te doen de
aanleg enkele weken uit te stellen.

„Wij hebben een hoop geld van de
gemeente gekregen (een lening van

ƒ145.000,—; (red.) en om dan het

risico te lopen bij een geforceerd vroe-

ge opening met een slechte baan te

zitten, vonden wij onverantwoord",
aldus zwembaddirekteur Hans Molle-

rus.

Overigens kan er nog steeds worden
ingeschreven door partikulieren voor
het gebruik van de baan. Er zijn nog
enkele avonduren ,,open", terwijl er

ook overdag op enkele dagen nog uren

niet zijn geboekt. Inlichtingen worden
graag verstrekt door het zwembadper-
soneel (tel. 12170).

voos CONmUÊmUG WBIKeB.^BIHBD

Bedrijfsleven kiest voor

behoud van het circuit
ZANDVOORT - De leden van de
Federatie Handelsvereniging Hanze
kiezen duidelijk voor model I van de
structuurstudie: Behoud van het

circuit én woningbouw op de nog
open zijnde plaatsen plus verplaat-

sing van de sportvelden naar het

binnencircuit-terein.

Dit bleek op de op 14 april gehouden
ledenvergadering, waarbij de meerder-

heid van de leden zich schaarde achter

de door het bestuur opgestelde eerste

conceptnota waarin reacties van het

bedrijfsleven zijn verwerkt op de vorig

jaar door de gemeente verspreide

structuurstudie. Deze conceptnota is

tot stand gekomen na besprekingen van
het bestuur van de federatie met de
afdeling Ruimtelijke Ordening van het

Koninklijk Nederlands Ondernemers-
verbond; tevens wordt in deze nota

ingegaan op een aantal zaken die de
federatie van wezenlijk belang acht

voor het functioneren van Zandvoort
als badplaats.

Toerisme

Niet ontkend wordt in de nota dat een
stuk markt in het verblijfstoerisme in

de zeventiger jaren wegviel doordat

bepaalde „zon"landen, onder andere

Spanje, binnen handbereik kwamen
van de gewone toerist. Hoewel Zand-
voort hier minder van te lijden heeft

gehad dan andere badplaatsen langs de
Noordzeekust, kan niet worden ont-

kend dat nieuwe impulsen gegeven
moeten worden aan de toeristenindus-

trie. Van wezenlijk belang acht men
dan ook dat de aanwezige toeristische

accommodatie voor kort en lang (met
het accent op lang) verblijf wordt
gehandhaafd en mogelijk attractief

wordt uitgebreid. Er zou dus in deze

sector meer geïnvesteerd dienen te

worden.
Dat dit niet is gebeurd, heeft in belang-

rijke mate te maken met het ontbreken
van een gericht beleid, aldus deze nota

waarin kritische kanttekeningen wor-

den geplaatst bij het huidige gemeente-
beleid, dat , .onduidelijk en wazig"

wordt genoemd.

Vergrijzing

In deze conceptnota kan men wel

begrip opbrengen voor het standpunt

van het gemeentebestuur dat huisves-

April 1981

Wind, zon en zee. Een typisch beeld van de maand april 1981 waarin de
eerste helft van de maand een zomers beeld te zien gaf, met veel mensen
op het strand. Toch zijn er bepaalde stille hoekjes waar het goed toeven
was. Een momentopname van Joop Schallies, lid van de fotokring

Zandvoort die zeker voor een plaats in aanmerking komt.

ting een hoge prioriteit moet hebben,
toch dient dit wel genuanceerd te wor-
den. Hoewel woningbouw een absolute

noodzaak is omv ergrijzing tegen te

gaan, zou vernietiging van de bepaling

van minister Gruijters uit 1975, een
stap in de goede richting betekenen.

Een vreemde zaak vindt men het overi-

gens, dat terwijl het aantal inwoners
terugloopt, het woningtekort blijkens

de cijfers, stijgt.

Zandvoort kent maar één industrie, en
dat is de toeristenindustrie, uitgaande

van dit principte zou juist in deze tijd

deze industrie opgevijzeld dienen te

worden. _
Het Zandvoortse bedrijfsleven is vóór
handhaving van het circuit. Wanneer
het circuit verplaatst zou moeten wor-
den, treedt een gigantische kapitaals-

vemieting op. Het opruimen van het
circuit, het opnieuw geschikt maken
van deze lokatie voor andere doelein-

den, zal naar de mening van het be-
drijfsleven zoveel geld kosten, dat men
zich kan afvragen of dit in 1981 maat-
schappelijk wel aanvaardbaar is en of
andere zaken geen hogere prioriteiten

dienen te krijgen. —
Men vindt het te dwaas dat de Neder-
landse belastingbetaler hier onge-
vraagd aan mee moet werken, omdat
het gaat om zo'n vijftig uur geluid-

soverlast per jaar, een geluidsoverlast

die door de bevolking van Noord als

direct betrokkenen, niet als zodanig
wordt gevoeld.

In een vervangende attraktie zoals door
het gemeentebestuur wordt voorge-

steld, ziet het bedrijfsleven weinig.

Verwijzend naar de nota van Bureau
Koppelhof, adviseurs voor toerisme en
recreatie over „De toeristische infra-

structuur in West-Zeeuws Vlaanderen"
wordt hierover gezegd dat een nieuw
project aan een aantal eisen zal moeten
voldoen, wil het kans van slagen heb-

ben. Deze zijn onder andere: een
supra-regionale uitstraling; een ver-

nieuwend element voor het Nederlands
toeristisch aanbod, het moet meervou-
dig en meervuldig gebruikt kunnen
worden, en het moet bij slecht weer
aantrekkelijk voor gasten zijn, boven-
dien moet het in het voor- en naseizoen

gebruikt kunnen worden.
De federatie voorziet grote problemen
voor een vervangend alternatief dat

aan deze eisen zou kunnen voldoen.

Met name bij slecht weer, dan liggen

Haarlem, Amsterdam en West Fries-

land, waar men wel over dergelijke

attracties beschikt, veel te dicht bij de
badplaats.

Kritiek is er bij de federatie ook op de
wat wordt genoemd ,,soms overdreven

benadering van het natuurbehoud".
Men wil dit aspect zeker niet onder
tafel schuiven, ,,maar een zekere nuan-
cering is wel geboden", aldus de con-

ceptnota.

Conclusie

De leden van de Federatie Handelsver-
eniging Hanze kiezen dus duidelijk

voor Structurschets model I, namelijk

met handhaving van het circuit, plus de
bouw van duizend woningen.
Bovendien ziet men in het behoud van
de toeristenindustrie de oplossing voor
continuering en behoud van de werkge-
legenheid. Noodzakelijk is dan ook,
volgens deze nota, een beleid ter on-

dersteuning hiervan.

Mededeling aan

onze lezers en

adverteerders
Volgende week verschijnt de-

ze krant een dag later dan
normaal en wel op vrydag 1

mei. Dit in verband met Ko-
ninginnedag op donderdag 30
april.

Direktie.

Wim Hildering met

spannende thriller

ZANDVOORT - De Zandvoortse to-

neelvereniging Wim Hildering geeft

aanstaande vrijdag 24 en zaterdag 25

april een voorstelling ,,Klokslag Ne-
gen" van Jack Popplewell. De opvoe-
ringen zijn in gebouw De Krocht in

Zandvoort en beginnen om 20.30 uur.

Kaartverkoop aan de zaal.

De voorzitter van de federatie stelde in

zijn openingswoord op deze vergade-
ring dat inkomsten uit casino, circuit en
toeristenbelasting de hoeksteen vor-

men voor de gemeente Zandvoort
(meer dan één miljoen gulden). „Met
betrekkelijk weinig middelen kan het

aanzien van Zandvoort in hoge mate
verbeterd worden.

Als men de prioriteiten juist wil stellen

moet het mogeiyk z^n hier middelen
voor vry te maken", aldus de heer
Moerenburg die vervolgde: „Het verve-

lende is nameiyk dat Zandvoort voorlo-

pig nog zou stranden houdt met de zee.

Door het grote achterland zullen wij dus
ten alle tijden de voorzieningen moeten
bekostigen voor de dagtoerist die met
mooi weer ten alle t^den zat bleven
komen. Dankbaar moeten wy z^n met
deze attraktie met al de voor- en nade-
len van dien.

Laten v/ij dan van dit gegeven zoveel

maken dat de gehele bevolking ervan
kan pronteren. Geen toeristent)eIeid

voeren is de kop met de gouden eieren

slachten en de werkloosheid in de hand
werken, met daarnaast een versnelling

van de vergr^zing van Zandvoort, een
terugloop van het bedrijfsleven. Zou het

dan niet eens zo kunnen z^n dat binnen
enkele jaren hier geen woningnood
meer Is?"

Paaszaterdag = Paaseieren zoeken!
ZANDVOORT - Paaseieren zoeken op het strand wordt zo langzamerhand een traditie. Ook al was het dan deze
paaszaterdag wat koud en winderig, dat was voor veel kinderen geen bezwaar om toch naar Paviljoen Johnny te komen om
een aantal paaseieren bij elkaar te zoeken.

Ook in De Duinpan kwamen zo'n kleine honderd kinderen met een gekleurd paasci bij de kassa. Tegen inlevering van een
ei kon je namelijk goedkoop zwemmen, en dan had je tevens recht om in de speeltuin naar eieren te zoeken. Omstreeks
half drie was het dan zover. Door het jjersoneel waren, met de ingeleverde eieren meegerekend, zeker zo'n kleine

tweehonderd eieren verstopt, waaronder een aantal ,,zilveren", echte ,,prijs" eieren die recht gaven op onder andere een
gratis gezinskaart.

Was het bij strandpaviljoen Johnny al zeker de derde keer, bij De Duinpan was het de eerste maal, maar men zal het zeker
volgend jaar herhalen, zodat er vast op gerekend kan worden dat er dan op paaszaterdag weer naar eieren gezocht kan
worden.

n-ogramma op Koninginnedag
9.00 uur:

9.15-10.30 uur:

10.45-12.00 uur:

9.30 uur:

9.30-16.30 uur:

9.45 uur:

10.00 uur:

± 13.00 uur:

10.30-11.30 uur:

13.00-14.00 uur:

17.00 uur:

13.00 uur:

13.00 uur:

13.15 uur:

13.45 uur:

14.45 uur:

14.30-16.00 uur:

15.00 uur:

17.00 uur:

19.00 uur:

20.15 uur:

20.00 uur:

20.00 uur:

± 22.30 uur:

20.30 uur:

aubade door Zandvoorts Muziekkapel van de omloop
van de watertoren af.

optreden van het Poppentheater Meriijn uit Haarlem
voor schoolgaande kleuters in bet bejaardencentrum
„Het Huis in de Duinen", Herman HeUermansweg 1,

Zandvoort.

ofTiciële opening van de feestdag op het Raadhuisplein.

Vlaghysen door de padvinders en spelen van het

Wilhelmus door het Tamboer- en Trompetterkorps
Fortissimo uit Den Haag.
bedr^fsvoetbaltoernooi op de velden van de Zandvoort-
se Sport Vereniging „Zandvoortmeeuwen". Na afkwp
prijsuitreiking door de wethouder van sportzaken in de
kantine aan de Van Lennepweg.
opening van de rommelmarkt op het Raadhuisplein. De
markt strekt zich ook uit over het Kerkplein en een
gedeelte van de Poststraat. Zij duurt tot 15.30 uur. uur:

aanvang kinderspelen op de Grote Krocht,

pr^'suitreiking door de burgemeester,

concert door Zandvoorts Muziekkapel op het Raadhuis-
plein.

fietsenrally voor jong en oud. Start by het Gemeen-
schapshuis, L. Davidsstraat 17. Organisatie: Autosport-

vereniging „Sandevoerde".
prijsuitreiking door de burgemeester,

show van ouderwetse r^wielen met dito verklede

berü'ders op de Grote Krocht, gevolgd door een
rondgang door het dorp (centrum).

optreden van de Zandvoortse Folklore Vereniging „De
Wurf" op de Grote Krocht.
tweede optreden van het Tamboer- en Trompetterkorps
Fortissimo.

aanvang ringsteken met paard en wagen op de Grote
Krocht. De aandacht wordt gevestigd op de ouderwetse
kleding van de koetsiers,

pr^suitreiking door de burgemeester,

optreden van het poppentheater Mcrlijn voor bejaarden

in het bejaardencentrum „Het Huis in de Duinen",
Herman Heijermansweg 1, Zandvoort.

aanvang zeepkistenrace in de Oranjestraat. Organisa-

tie: Autosportvcreniging „Sandevoerde". Aanmel-
dingsformulieren verkrijgbaar op het secretariaat van
de autosportvcreniging, N. Bcetslaan 46, tel. 14389.

prijsuitreiking door de burgemeester,

aanvang Zandvoort Estafette op de Grote Krocht,

prüsuitrciking door de burgemeester,

aanvang dansavond voor de jeugd in een feesttent,

welke is geplaatst op het terrein van het voormalig

Sterre der Zee op de hoek van de Grote Krocht en de
Hogeweg. De muziek ïal worden verzorgd door de

popgroep De MadelicQes. de disco en de lichtshow door
de Discogrocp Fire Balls. beide uit Aalsmeer,

aanvang autorally. Start en finish by het Gemeen-
schapshuis. Inschryven van 19.30 uur af. Inschryfgeld:

ƒ 10,— per equipe. Lengte van het parcours: 35 km.
Organisatie: Autosportvereniging „Sandevoerde".

prijsuitreiking door de burgemeester,

aanvang grote muzikale show op de Grote Krocht,

verzorgd door de Damiate Band uit Haarlem en de

showband Kunst na Arbeid uit Uithoorn.

Langs de Vloedlijn

Soms vinden wij (o.i. terecht) niets

zo onnatuurlijk als de natuur.

Carolyn Wells

(1869-1942)

Hoofdagent Dijkstra

verlaat de dienst

ZANDVOORT - Komende vrijdag, 24
april, zal in de kantine van het politie-

bureau officieel afscheid worden geno-
men van hoofdagent R. Dijkstra, die

de gemeente politie per 1 mei zal

verlaten.

De heer Dijkstra kwam in 1946 bij de
Zandvoortse politie als adspirant. Een
jaar later werd hij agent en in 1957
werd hij bevorderd tot hoofdagent.

Gedurende zijn loopbaan bij de politie

heeft de scheidende agent 34 jaar

dienst gedaan bij de afdeling Algemene
Dienst.

Het officiële afscheid van de heer
Dijkstra is aanstaande vrijdag van
14.30 uur tot 16.00 uur. Daarna is er

een receptie in de woning van hoofd-
agent Dijkstra, aan de Lorentzstraat

voor de korpsleden van de gemeente-
politie. Deze receptie is gepland van
16.30 tot 18.00 uur.

Mededeling

op Koninginnedag donderdag
30 april, zullen onze kantoren de
gehele dag gesloten zijn.

Direktie Randstad

Publicaties bv

Bloemen genoeg

voor corso
HEEMSTEDE - Het zonnige voor-

jaarsweer van de afgelopen week
heeft er voor gezorgd dat het in de
Bollenstreek een kleurenpracht van
allure is geworden. Maar omdat
bloemen nu eenmaal niet het eeuwi-

ge leven hebben is het de vraag of er

voor het corso straks nog wel vol-

doende hyacinthentrossen beschik-

baar zuilen zijn. Tenslotte gaan er

op achttien praalwagens ongeveer

één miyoen bloemen. Zoals het er nu
uitziet zijn er volgens voorzitter

Bonkenburg van het bloemencorso
bloemen genoeg. Alleen de kleuren

blauw en geel zullen wat schaars

zijn. Uit voorzorg zyn er wel man-
den in het koelhuis gezet maar waar-
schijnlijk zullen ze niet nodig zijn.

De corsostoet zal ongeveer een half

uur duren. Het tydschema voor
Heemstede ziet er als volgt uit.

Om 10.44 uur arriveert de eerste

wagen op de Herenweg-Adriaan
Pauwlaan. Om 10.49 uur Herenweg-
Oude Posthuisstraat, 11.02 Heren-

weg-van Merlcnlaan, 11.14 , Heren-

weg - ingang Groenendaal, 11.23,

Hcrcnweg-Kadyk, 11.32, Heren-

weg- grens Bcnnebroek en 11.42

Rijksstraatwcg-Willinklaan. Hier

zullen de wagens tot 13.15 uur blij-

ven staan.

Wandeltocht

Tydens hel corsoweekcnd zijn er

vooral in Lisse vele tuinen, waarin
Bloemmozaïeken staan. De VVV in

Lisse organiseert op 25 en 26 april

een wandeltocht langs ongeveer 80

van deze fraaie stukjes huisvlijt,

waarvan de groottes variëren van 1

m2 tot wet 20 m2. Een wandelroute,

waarop alle mozaïeken staan ingete-

kend kan men gratis afhalen bij

\VV Li.sse, Grachtweg S3a, op za-

terdag van 9.00-18.00 uur en op
zondag van 10.00-18.00 uur.

Uw krant niet

ontvangen?

Bel vrijdag voor 12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

en 's middags heeft u hem
in de bus.

Zandvoorts Nieuwsblad

VRAAGT:

RESERVE-

BEZORG(ST)ERS
om in te vallen bij ziekte

en vakanties. Min. leeftijd 15 jaar.

Aanmeldingen:

tel. 1 71 66

i

bont en lamsvacht
(ook grote maten)

V alle bekende merken o.a

ircco'sl
ITALIA

see

ORRISI
befbreyoubuy
donderdag koopavond

Haadem: Baiteijorisstraat 20 (bij tie Grote MaiM) / tel. (023) 31 26 55
Amstenlam: Leldsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel (020) 22 35 96

f
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Fi^imEBERlCHTEN

Wij verheugen ons /.eer over het t'cit dal

Moeder van Staveren-Zantvoort

80 jaar wordt.

Tevens dal

Nel en Freek
Langenberg-van Staveren

25 jaar zijn getrouwd.

Voor ons, redenen om blij Ie /ijn.

Uit dankbaarheid een Heilige Mis op zondag

26 april in de R.K. Agathakerk om 10.45 uur.

Aansluitend receptie achter m de keri-

.

KINDEREN en

kLClNKINDEREN

, , De Heer is mijn Herder

'

'.

Diep bedroefd moeien wij u kennis geven dat

voor ons onverwacht door zijn Heer en Heiland

is thuisgehaald mijn innig geliefde man, onze

zorgzame vader en lieve opa, onze broer,

zwager en oom

Cornelis Draijer

Hij bereikte de leeftijd van 77 jaar.

T. DRAUER-
VAN KONINGSBRUGGEN

C. DRAIJER
J. DRAUER-NOLLES
COR
ROELOF
MARTIN
J. DRAIJER
C. DRAIJER-KONING
TRUUS en FRANK
FRED
JAN
EN VERDERE FAMILIE
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De begrafenis heeft plaatsgevonden op
vrijdag 17 april op de Algemene Begraafplaats,

Tollensstraat te Zandvoort.

Ambachtelijk tinriinerwerk,

en isolerende beglazing:

twee specialiteiten van
Scholz Bouwonderneming
Hardhouten deuren, ramen, kozijnen en

schuifpuien leveren wij, voorzien van KOMO-
keur, rechtstreeks aan particulieren vanuit onze

gespecialiseerde timmerfabriek in elke houtsoort

en maal. Alle deuren en ramen worden door

ons ook vakkundig afgehangen, voorzien van

hang- en sluitwerk, glas of isolerende beglazing.

ISOLEREMDE BEGLAZIMG leveren en
plaatsen wij, mede door grote opdrachten van

bedrijven, instellingen en overheid, tegen de
aagste prijs.

Ook onze warmte- en geluidisolerende be-

glazing is voorzien van KOMO-keur en voldoet

derhalve aan de strengste normen welke aan
isolerende beglazing moeten worden gesteld.

• levering in alie maten en dikten vanaf
4 mm

• prijzen vanaf F. 195,- per m2 geplaatst
• subsidie 15% (maximum F. 750,-)

j-imiLtJlL ^- * huurders-, huiseigenaren- en woning-
BKWJBjlW '^ bouwverenigingen 10% extra korting

jBEDRUF * levertijd max. 5-6 weken
^ • verzorging van uw subsidie-aanvraag

^^^ÉÉ^^^ • gelijktijdige vernieuwing of reparatie van
^^^^^^^^^^^^ ramen en kozijnen.

P.F. SCHOLZ BOUWONDERNEMING B.V.
Ampèrestraat 1 1 1976 BE IJmuiden Telefoon 02550 - 3 19 44

Voor een glashelder advies, vrijblijvende offerte

en timmerwerk van de bovenste plank:

Jarig ?

SLAGROOMGEBAK l

BAKKERIJ

R. v.d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507-15001.

GEMEUB. FLAT

te huur gevraagd

voor juni -juli-

aug. en sept.

Min. 2 slaapkamers.

Tel. 02507 -187 08

na 18.00 uur.

DAMES!
Bij ons is plaats voor een

part-time verkoopster
die genegen is, met drie kollega's, afwisselend

te werken, in de dag-, avond- en zondagver-

koop!

BODY FASHION
international

galerij kerkstraat 22
zandvoort

Telefoon 02507 -14040."

Gezocht met spoed

appartement
of vrije etage voor 3

personen in Zand-
voort met eigen

k.d.t. Huur tot plm.

f 1000.-p.mnd.

Tel. tijdens

kantooruren
02507 - 14943.

Uw adres voor

elast. kousen, pan-

ties, knie- en enkel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 -ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur

DINSDAG - 9.00-16.00 uur

WOENSDAG - 9.00-16.00 uur

DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-17166

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

: ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

ï In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Maak 'm doUetjes

met een bloemengifi

van
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltesiraat 65 - Zandvoort

Tel. 02507-1 20 'iO

Oot tuingocd lil oiK

assoriinicm.

Let op! V\v kassabon heeft waarde.

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
in- en verkoop en

opslag van inboedels
en goederen.

Dag. geopend V. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,

na 18.00 uur 16658.

Fa.WATERDRIIMKER
Souterrain.

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENLSONDERNEMER

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533

Informaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

gemeente
zandvoort

bekendmakii^
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat op de gemeentesecretarie, afd.

algemene zaken, Swaluëstraat 2, en op het

politiebureau aan de Hogeweg 37 ter inzage

ligt zijn besluit van 15 april 1981 , waarbij

de Regelen en aanwijzingen ingevolge het

Besluit wegsiepen van voertuigen, vastgesteld

bij zijn besluit van 7 mei 1980, zijn gewijzigd

o.a. in die zin, dat aan de opsomming van de
gevallen, waarin het wegsiepen en bewaren
van voertuigen plaatsvindt is toegevoegd het

geval waarin "een voertuig is geparkeerd

buiten de bebouwde kom op de rijbaan van

een voorrangsweg".

Zandvoort, 15 april 1981.

De burgemeester voornoemd,
K.C. van der Mije Pzn. I.b.

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats: Swaluëstraat 41 A.

Dr. Gerfcestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -152 25

Autobedrijf

Versteege B.V.

PEUGEOT Pakveldstraat 21 Zandvoort.
Tel. 02507 - 12345 TALBQ-T-.

Getuigen gezocht!!!
Wie heeft mijn

zwarte Suzuki GS 1000
{kenteken ZR - 79 - 48) gezien? Hij moet op
15 april tussen 11.00 en 14.30 uur gestolen

zijn van Badhuisplein. S.v.p. kontakt opnemen
met het politiebureau, telefoon 13043. Bij

voorbaat dank.

Krijgt u gasten?
Geen bezuvaar'

W(; verhuren:

bedden, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.

voor elke gelegenhoidi

Ook verhuur van leuke
en praktische hulsbars.

DORPSPLEIN 2,

TELEFOON 12164/13713.
Privé na 18.00 uur16658.

5 minuten

IPOSTERFOTOI
Klaar ten/vijl u wacht!

iPOSterfütO 30x40 cm
slechts

PASFOTO'S
|4 stuks

20,0Q

10,0Q
Galerij Kerkstraat, winkel 8

De Nationale Stichting Casinospelen vraagt

voor Casino Zandvoort

stand-by receptionistes
die opgeroepen kunnen worden bij vakantie

en ziekte.

Vereist:

-leeftijd vanaf 21 jaar

- representatief voorkomen
- ervaring in soortgelijk werk strekt tot

aanbeveling

Telefonische inlichtingen en sollicitatie:

Casino Zandvoort
afdeling personeelzaken

Postbus 170

2040 AD Zandvoort
telefoon 02507-18044

HOMOENKAPSALON

Renee
voor vakkundig

KNIPPEN SCHEREN

TRIMMEN- WASSEN

OOR- en

VOETBEHANDELING.

Van Ostadestr. 26
Tel. 1 56 26.

Voor aanleg en
onderhoud van
tuinen naar de

. vakman!
A. BERNHARD
Vijlhuizerweg 577.

Hoofddorp,
telefoon 02508-1402^

na 16 00 uur

FotoQuefle
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig'

afdrukken en

ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort

gemeente
zandvoort

UITNODIGING
voor de HOORZITTINGEN inzake het voorontwerp

SOCIAAL-CULTUREEL PLAN
te houden op:

27 april a.s. in het Wijkcentrum 'tStekkre,

Fahrenheitstraat 7, Zandvoort.
7 mei a.s. in het Gemeenschapshuis,

L. Davidstraat 17, Zandvoort.
AANVANG 20.00 UUR.

Op basis van de inventarisatienota en de wegingsnota heeft de
planvoorbereidingscommissie een voorontwerpplan sociaal-

cultureel werk 1982 t/m 1985 opgesteld.

Dit voorontwerp is aar, .iet gemeentebestuur aajigeboden en is

tevens verzonden aan de betrokken instellingen.

Belangstellenden kunnen het voorontwerpplan opvragen bij:

Gemeentesecretarie Zandvoort, afd. Onderwijs c.a.. Raadhuisplein
4, tel. 14841, toestel 140.

Het voorontwerp ligt tevens ter inzage in het Raadhuis, de
Openbare Bibliotheek en Wijkcentrum 't Stekkie.

De hoorzittingen zijn bedoeld om iedereen in de gelegenheid te

stellen mee te praten over het welzijnsbeleid voor de komende
jaren.

Wij rekenen op uw steun. Dus graag tot ziens op een van de
hoorzittingen.

De Commissie Planvoorbereiding Specifiek Welzijn.

V

1 mei moederdag :

Meestal denken we er te laat aan, maar
als u een origineel kado wilt geven-,

kunt u nu profiteren van onze
aanbieding!

Een kleurenportret-foto

op linnen, formaat 28 x 55 cm voor

58.00
Deze aanbieding is geldig tot30 april.

Uw fotovakman:

FOTO
BINOELS

Paarlaarsteeg 8 - Haarlem -Tel. 312473.

HUMPY DAMESMODE
Kerkstraat 4 • Zandvoort

vraagt voor direct:

HULP-
VERKOOPSTERS

met ervaring.

Tevens gevraagd:

COUPEUSE
Leeftijd 25-50 jaar.

Tel. 02507 -133 97

ADVERTEREN MET EEN
GOED PRODUKT

is een dienst bewijzen aan de lezers. l

Onze lezers beseffen dat, daarom worden?
de advertentiepagina's zo goed gelezen. .

daarom ook zijn de adverteerders zo '.

ingenomen met

zwanenburg
halffwegse courant

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

PEDICURE!

MANICURE-SALON

mevr.

G. Hamminga

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7

tel. 02507 - 1 23 27

Behandeling volgens

afspraak.

Uitvaartverzorging
, ,Kennemerland"

laat u weten dat zij voor de verzorging van uitvaarten in Zandvoort
gebruik maakf van het

UITVAARTCENTRUM VAN ONDERLING HULPBETOON,
Poslstraat 7.

Vraag - voor meer informatie - vrijblijvend onze contact-uitgave aan.

Schrijf naar:

„Kcnnemerland" - Antwoordnummer 314 - 2000 WD Haarlem.
Eenpostzegelplakkenisnietnodigof bel023 -33 19 75.

't Kinderwinkeltjc

Buureweg 1, Zandvoort
telefoon 16580

is weer open met

een nieuwe

kollektie en in een

nieuwe sfeer.

Komt u gauw
kijken?

lERKBIDE
VBOiUIZOS

A. J. V. d. Moolenstraat 54rd,

Zandvoort. telnfnnn a2&07-17400

Haarlem, telefoon 023-310404

Kopieersystemen Nederland huist in een modern pand in Badboevedorp.

De snelle groei van ons bedrijf wordt onder andere veroorzaakt door

het grote sukses van de Minolta copiers, waarvan wij in Nederland de
alleen vertegenwoordiging hebben.

Deze groei Is er mede debet aan dat wij dringend behoefte hebben aan
een;

medewerkster orderafdeling

Taak: Het telefonisch opnemen van orders, het verwerken van
door vertegenwoordigers binnengebrachte orders en het

uittikken van offertes.

Vereisten; — Middelbare schoolopleiding
— Goede typevaardigheid
— Ervaring met een commerciële binnendienstfunktie strekt

tot aanbeveling.

Interesse? Dan zien we uw schriftelijke of telefonische sollicitatie

gaarne spoedig tegemoet t.a.v. de heer J. H. van Leeuwen.

LSJJl^NEOERlAI«)aV.
Slotervieg 303, 1171 VC Badhoevedorp.

Tel. 02968-7055/7455.

MINOLTA MINOLTA MINOLTA MINOLTA
IV IIIMWL I/^ IVIIIVWUVA IVIIIMVLIA IVIIIVI l^UA
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• Slingers en tulpen (tien voor f 0,50} bij de ingang van Ipenrode in Heemstede.

Bloeiende bollen en pretparken trekpleisters in Kennemerland

Zeer drukke tweede paasdag
KENNEMERLAND - Een overmatig drukke Pasen is het

voor Kennemerland niet geworden. De grootste drukte deed
zich voor na afloop van de races op tweede Paasdag in

Zandvoort: van de namiddag tot in de vroege avond stonden

de files tot aan Bentveld. In de ochtenduren echter verliep

alles over het algemeen nog vrij vlot. Zowel in Heemstede
als Bloemendaal en Bennebroek was de politie tevreden over

de gang van zaken. Ernstige problemen of ongevallen deden
zich niet voor.

Het voor een goed deel wel zonnige

maar koude weer liet de terrasjes aan
het strand zo goed als leeg. Een enke-

ling probeerde het nog wel achter glas

Blote man

veroorzaakt ongeval

ZANDVOORT - Een veertigjarige

man moest op tweede paasdag in het

ziekenhuis worden opgenomen nadat

hij"in botsing was gekomen met een
betonnen paal. De man liep te wande-
len in de duinen langs het fietspad naar

Noordwijk, toen hij een blote man
gewaar werd. Dit vergde een dusdanige

aandacht van de wandelaar dat hij niet

zag dat er een betonnen paal op het

wandelpad stond. Hij kwam hier op
vrij onzachte manier mee in aanraking

en moest met een hoofdwond en ver-

moedelijk een gebroken sleutelbeen

worden opgenomen.

en de echte liefhebbers van een frisse

strandwandeling trokken nog wel de
stoute schoenen aan maar die moesten
dan wel de zomerse gedachten van een
goede week geleden laten waaien.

Doordringend koud was het ook tussen

de bollenvelden in hef vlakke land. Het
traditionele beeld van kinderen met
bloemslingers en bossen (dikwijls spot-

goedkope) tulpen en andere bolbloe-

men leverde dan ook voornamelijk een
verkleumd plaatje op. De talrijke bui-

tenlandse bezoekers zullen echter ach-

ter het glas van hun auto waarschijnlijk

toch een echt Hollandse lente hebben
beleefd: vooral de tulpen toonden deze

dagen hun volle gloed. Keukenhof, met
de luwte van het eeuwenoude park,

was een attractie bij uitstek: 130.000

bezoekers, tegen 90.000 vorig jaar.

Vooral op tweede Paasdag was de
drukte enorm.
Uitstekende zaken ook deed de super-

speeltuin Linnaeushof, die in het paas-

weekeinde van Goede Vrijdag tot en
met tweede Paasdag zo'n 120.000 kaar-

tjes verkocht. Een gelijk beeld als vorig

jaar, met dit verschil dat eerste Paas-

dag, met soms zelfs hagelbuien, de
meeste mensen thuis hield en de drukte

pas op de tweede dag goed op gang
kwam.
De toeristen die in de hotels, pensions

en op de campings langs de kust ver-

geefs wachtten op een koesterende

zon, zochten veelal hun toevlucht tot

slenteren door de dorpsstraten van
Zandvoort, waar het vooral op tweede
Paasdag eivol was.

Ernstig gewond

Zeer zwaar gewond werd een 10-jarig

meisje uit Overveen, dat donderdag-
middag omstreeks kwart over vijf met
haar fiets op de noordelijke rijbaan van
de Zeeweg werd geschept door een
23-jarige automobilist uit Zandvoort.
Met een verbrijzeld linker-onderbeen,

een gebroken rechter onderbeen en
gebroken rechter arm is het meisje
vervoerd naar het Elisabeth Gasthuis in

Haarlem.
Het ongeval gebeurde doordat het

meisje, dat met haar fiets stilstond om
over te steken, plotseling de rijbaan

opkwam. De politie vermoedt dat ze

17373

Als ccn Eocdc huur ic ver is

alleen naar rechts heeft gekeken. De
naderende automobilist, die reed met
de toegestane snelheid van 80 km per

uur, heeft nog uit alle macht getracht

het kind te ontwijken; bij de ruk naar

links botste hij zelf tegen een in de
middenberm staande betonnen licht-

mast.

Insluiping

Terwijl de buren bij elkaar koffie zaten

te drinken, op tweede Paasdag, heeft

een insluiper zijn slag geslagen. Via de
openstaande achterdeur kwam hij bin-

nen. Geld liet hij onaangeroerd, maar
hij ging er wel vandoor met juwelen ter

waarde van zestigduizend gulden. Dat
gebeurde aan de Borskilaan. Minder
fortuinlijk was een man die aan de Mr.
Enschedéweg wilde inbreken: doordat

het stil alarm overging kon de politie

hem in de omgeving van de woning
aanhouden. De man heeft de poging
tot diefstal bekend. Hij werd ingesloten

op het bureau van politie.

Auto gestolen

In Bennebroek werd aan de De Ruy-
terlaan een Ford Taunus gestolen. Van
een auto aan de Hyacinthenlaan ver-

dwenen de sierringen, uit een aan het

Lage Duin geparkeerd staande auto

werd een radiocassette-recorder weg-
gehaald.

PECH EN SUCCES VOOR RTH

Boeiende start race-seizoen
ZANDVOORT - Een derde plaab voor

Jaap van SilOiout. Een verdienstelijk

resultaat, maar toch een wat tegenval-

lende eerste oogst van het Racing Team
Holland. Het team dat sinds vrüdag
wordt gevormd door de formule Ford
1600-rijders Van Sllfhout, Cor Euser en
formule l-coureur Huub Rothengatter,

kwam bij de Paasraces voor het eerst in

aktie. Pole-position voor Euser en een
vijfde startplaats voor Van Sllfhout

rechtvaardigden de hoge verwachtingen

bij de start van de Townsend Thoresen
Euroscrie (8 races in totaal).

In het meer buitenlanders dan Neder-
landers tellende sterk bezette Europese
veld. leek Cor Euser een voorname rol

te gaan spelen tot een losgeraakte

versnellingspook een eind aan zijn illu-

sies maakte. Na zes ronden waren
Benoit Morand, Peter Kroeber en de
Belgen Mare Duez en Johan Adams
een gevaarlijke concurrent in de kop-
groep kwijt. Maar ook John Adams
werd door pech achtervolgd, terwijl

een losgeraakte faougiekabel de Zwit-
ser Morand ver terugwierp. Duez won
zijn felle gevecht van de Duitser Kroe-
ber, terwijl Van Silfhout als een routi-

nier uit de slipstream van de Deen
Jesper Villumsen kwam, daarmee de
derde plaats en het eerste sukses van
het Racing Team Holland voor zich

opeisend. _
Ook bij de nationale klassen zagen

achtduizend toeschouwers felle strijd

geleverd. Bij de formule Ford 2000
beging Jim Vermeulen de taktische

fout door Basil Mann bij het ingaan van
de laatste ronde te passeren. Hierdoor
werd de in ons land woonachtige Zuid-

afrikaan in de ideale positie gemanoe-
vreerd. Op het laatste rechte eind
kwam hij zoals verwacht uit de slip-

stream van zijn vooganger en pakte de
overwinning.

Bij de toerwagens boven 2500 cc leek

Jacques Cleutjens rechtstreeks op de
overwinning af te stevenen. Maar hal-

verwege de strijd begon de Ford Capri

van de man die wegens sponsorbelan-

gen op zijn voornemen is teruggeko-

men om na onenigheid nooit meer op
Zandvoort te racen, ontstekingsmoei-

lijkheden te vertonen. Het toerental

liep hierdoor terug, waardoor Loek
Vermeulen alsnog de beker in ont-

vangst mocht nemen.
Pech was er ook bij de koplopers van

de in dit veld eveneens uitkomende
klasse 1600-2500 cc. De Zandvoorter
Berend Oeberius Kapteyn, die dit sei-

zoen de snelle Ford RS 2000 van zijn

met racen gestopte plaatsgenoot. Ernst

Antonides bestuurt, kreeg een riant

uitzicht op de zege toen koploper Hans
de Jager met een lekke band het

rennerskwartier opzocht.

Maar ook Kapteyn reed twee ronden
voor de finish lek. Met nog één ronde
te gaan reed Kapteyn gedesillusioneerd

de pits in, waar een woedende sponsor
Jaap Winter hem sommeerde die laat-

ste ronde op een kale voorvelg uit te

rijden.

Voor de punten, was de verklaring van
de Zandvoorlse aannemer. Het was
echter tevergeefse moeite, want in die

laatste ronde zakte Kapteyn af naar de
achtste plaats.

Desondanks valt er nog een Zand-
voorts sukses te melden. Bü de voorna-

melijk uit Talbots Rally bestaande pro-

duktie toerwagens tot 1300 cc zegevier-

de Frans Derr met grote overmacht.
Ruim twintig sekonden was zijn voor-

sprong op de tweede man Willem van
Leeuwen.

WULLUM v.d. WtKFF

't Was weer goed Jan Klaese met die

winterse Paese.

Voor het eerst dit seizoen kwamen
de rijders van het Racing Team
Holland in aktie. Jaap van Silfhout

(in de formule Ford 1600) pakte met
een derde plaats de eerste punten

voor de Euroseries. Voor Cor Euser
(links) zit er in de nog resterende
zeven races ongetwijfeld een nog
hogere klassering in. Op Zandvoort
viel hl] In kansrijke positie met pech

uit. RTH-coureur Huub Rothengatter
komt In een Tyrell formule 1 voor
het eerst aan de start op 3 mei bij de
Grand Prix op het Italiaanse Imoia.

WèéÊÊÊdienstéh
BRANDWEER: telefoon 12000.

RAXl: telefoon 12600 en 16843.

w&MMMkm
Datum 25-26 april 1981

ARTSEN
HuLsartienprakiijk Bouwman, Mol en
Ridderbos.

Arts: G.J.J. Mol, lel. 15091 en 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth tel.

13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

Kerkdiensten

ZANDVOORT - Kerkdiensten zondag

26 april.

Hervormde kerk. Kerkplein: 10.30

uur: geen dienst wegens Gemeenschap-
pelijke Hervormd /Gereformeerde
dienst in de Gereformeerde kerk, Julia-

naweg 15. Aanvang 10.00 uur. Ge-
meente-zondag. Voorganger: ds. P.

van Hall, Gercf. pred, te Zandvoort.

Jeugdhuis achter de Hervormde kerk:

10.30 uur: Jeugdkapel.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:

10.00 uur: ds. P. van Hall (Gemeen-
schappelijke Hervormd / Gerefor-

meerde dienst). Gemeente-zondag;
19.00 uur: geen dienst.

Nederiandse Protestantenbond, Brug-

straat 15: geen dienst.

Rooms Katholieke kerk:

Parochiekerk St. Agatha. Grote
Krocht: zaterdag 25 april: 19.00 uur;

eucharistieviering met orgel en samen-
zang; zondag 26 april: 8.45 uur: Stille

Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van het

St. Caecilia-kerkkoor.

Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14: 9.30 uur: ds. G. Rang van Nieuw
Vennep; 19.30 uur: ds. H.W. Wierda
van Zaandam.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00

uur, woensdag 20.00 uur, diensten in

gebouw Madoerastraat I, Haarlem-
Noord.
Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: maandagmiddag 27 april

15.00 uur samenkomst in huize
,,Pnièr', Zuiderstraat 3.

Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

TANDARTS: telefoon 023-313233.

WIJKVERPLEGING; 25-26 april. ^^.

T. Dijk, Lorentzstraat 435, Zandvoort,
tel. 12382.

APOTHEEK: Zeestraat apotheek, N.
v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.

Oudshoorn, Linnacusstraat 3, flat 2,

Zandvoort. Tel Ü2507-14437 b.g g.

023-313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN- vooi alge-

mene informatie tel. 023-320202 (dag

en nacht).

STORINGSDIENST
telefoon 17641.

GASBEDRIJF:

POLITIE: telefoon 13043.

WAtERSTANDEN

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week;
Datum HW LW HW LW
23 april 6.37 2.25 18.53 14.49

24 april 7.07 2.51 19.26 15.18

25 april 7,32 3.16 20.06 15.40

26 april 8.14 3.48 20.59 16.16

27 april 9.19 4.35 22,06 17.14

28 april 10.41 5.42 23.11 18.32

29 april 12.03 7.05 —.— 19.45

30 april 0.36 8.28 13.15 2L16
Maanstanden; maandag 27 april LK
12.14 uur.

Burgelijke' Stand

ZANDVOORT
Geboren: Florian Albertus z. v. A.J.

van der Moolen en C.I. Ruhling.

Ondertrouwd: J.A. Meij en H.M. Gey-
sen; G.C. Paarlberg en M.G. van

Stuijvenberg.

Overleden: Dirk Koper, 81 jaar; Evert

H. Spoelder, 55 jaar; Cornelis A. de

Nijs, 55 jaar; Josephine W. de Boom
gcb. Zurhaar, 89 jaar en Cornelis

Draijer, 77 jaar.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT =

Noorderstraiit 1. telefoon 13459 (b.g.
g'

023-320899 of 320464). .

Spreekuur op werkdagen van 9.00 tof

10. (X) uur, maandagavond van 7.00 tol

8.ÜÜ uur T

Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat dr

vour de vrager geen kosten verbondeer
zijn. »

f

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van
1100 tol 12,00 uur. Ook schriftelij:

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
'

r

WETSV^INKEL -

Gemeenschapshuis, Louis David^-
straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 lot 18.30 uur.'

:iNilS£^iiiCl£NK

We gaan naar Zandvoort

Als fietser die ondei meer hel traject

Blocmendaal-Zanavoon rijdt moet mij

iets van het hart, namelijk dit komen-
de van de Zeeweg nchiing Zandvoort
valt mij steeds weer op de uitzonderlijk

slechte staat van het fietspad langs de
boulevard. Dit is onvoorstelbaar slecht,

om niet te zeggen levensgevaailijk,

tegels die zo'n 3 a 4 cm uit elkaar

liggen, tegels die ongelijk liggen, daar-

naast erg veel zand op het fietspad. Hel
valt mij op dat er weinig of niets op aan

gedaan wordt, om in deze toestand

verbetering te brengen. Afgelopen zon-

dag kwam ik met mijn wiel tussen twee
tegels in, met veel moeite bleef ik op de
fiets, wel bleef mij de schade van een
vernield wiel. Mijn vraag aan betref-

fende gemeente: waar kan ik mijn

schade verhalen, en wanneer wordt het

pad eens goed opgeknapt, zodat v>ij

fietsers kunnen zeggen, onbezorgd.

,,Wij gaan naar Zandvoort", juist in

deze tijd, waarin een grote toename
van fietsers een feit is moet men er voor
zorgen dat de zeestrook goed en veilig

bereikbaar is. Ik maak zolang maar
gebruik van de rijbaan op de boule-

vard!

Herman van der Ham
Laan van Angers 8
2034 CH Haariem

Nota constateert tekort rond grote steden

Regering wil uitbreiding van

recreatiegebied Spaarnwoude
SPAARNWOUDE - Terwyl het bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude zich

zorgen maakt over de gelden die beschikbaar komen voor de toekomstige

ontvrlkkeling van het Recreatiegebied Spaarnwoude heeft staatssecretaris Wallis

de Vries per nota bepaald dat dat recreatiegebied nog uitgebreid dient te worden

met een stuk Inlaagpolder. Nu is dat geen nieuwe gedachte want toen provinciale

staten bij de behandeling van bel Streekplan voor het Amsterdam-Noordzeeka-

naalgebled besloten had te gaan bouwen in de Velserbrockpolder werd juist dit

gebied, dat dichtt^j Halfweg Is gelegen, aangewezen als compensatie.

ertoe dat het landschap zoveel mogelijk

in zijn waarde wordt gelaten.

De behoefe aan recreatieruimte zal de

komende jaren steeds toenemen, aldus

de structuurnota, onder andere door-

dat de mensen steeds meer vrije tijd

krijgen. Daar staat tegenover dat het

aanbod aan ruimte af zal nemen.

^ *ww4jJ-'B*.'*^A+.";

'ïf
Vs?o;*de jÊ,-;

De uitgangspunten van het regerings-

beleid zijn dat prioriteit wordt gegeven

aan gebieden met de grootste tekorten.

Nieuwe recreatiegebieden dienen zo

dicht mogelijk bij de bevolkingscentra

te liggen en goed bereikbaar te zijn,

liefst te voet, per fiets of met openbaar
vervoer. Groepen van de bevolking die

achterblijven in het deelnemen aan
openluchtrecreatie moeten bijzondere

aandacht krijgen. Vormen van open-

.uchtrecreatie die weinig energie Ver-

gen moeten worden bevorderd. 1

Het structuurschema zal de procedure
van een Planologische Kernbeslissing

ondergaan. Dat betekent dat er vele

jaren lang uitgebreid op zal worden
ingesproken. Vanwege de bijzondere
omvangrijke tekortsituatie rond Am-
sterdam wil het ministerie van CRM
extra steun verlenen aan de ontwikke-
ling van recreatiegebied rond de hoofd-
stad. De plaats ten noorden van Haar-
lemmermeer wordt niet precies aange-
geven, maar men denkt wel aan een
uitbreiding van het recreatiegebied de
Haarlemmermeer in.

Waarschijnlijk zal dit alles nog wel op
verzet stuiten van Amsterdam want
binnen het bestuur van het Recreatie-

schap is Amsterdam (maar ook Haar-
lem) degene die het meest aandringt op
bezuiniging en beide steden dreigen de

subsidie (e verminderen in het kader

van de bezuinigingsmaatregelen waar-

toe zy door de regering worden gedwon-
gen. Het lijkt er dan ook op dat als

CRM zijn nota „hard" wil maken, dit

ministerie dieper in de buidel moet
tasten.

Met de ideeën van de staatssecretaris,

neergelegd in een structuurnota, wordt

ook het streven van de Werkgroep
Samenvoeging Halfweg-Zwanenburg

om te komen tot een open binnenge-

meente juist ondermijnd. Want de nota

stelt een open gebied juist in deze buurt

veilig. Zelfs wordt gesproken van een

extra recreatiegebied ten noorden van

Haarlemmermeer.
Met haar streven wil de regermg er

voor zorgen dat vóór 1995 ongeveer

18.000 ha. recreatiegebied meer in ons

land beschikbaar komt. Alleen al bij de

vier grote steden (Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam en Utrecht) zal vóór

1995 8000 ha. recreatiegebied worden
aangelegd. Voor een belangrijk deel

moet dat uit bossen bestaan. En daar-

mee komt staatssecretaris wat het re-

creatiegebied Spaarnwoude betreft

weer aan een van de doelstellingen van

het schap. Want juist de veianderde

inzichten omtrent dit gebied leiden

i 'DorpsStifJiatèi,Aaisnf]èér,|''3:

02977^28411
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IH Voncl Mrat ik zocht op de Grote Krocht

ER AANBIEDING

Uw isonoeBrii met
glazen op sterkte!
Draagt u normaal al een bril? Dab-
is voor u verreweg de beste oplossing

om een zonnebril met glazen te kiezen,

die exact op juiste sterkte worden
geslepen. Of misschien is nu het juiste

moment om een nieuwe, normale bril

te kopen. Dan kan uw oude,

vertrouwde bril optisch gekleurd

worden. Voor een klein bedrag extra

heeft u dan meteen een veilige zonne-
bril met glazen op sterkte.

Originele

halve-maanbril
in etui.

Kompleet met glazen

44,00

UNIEKE AANBIEDING
Charmante
dameszonnebril
kompleet met glazen op -
uw sterkte.

*
1^1

Exvlusieve
dameszonnebrit
compleet met glazen op
uw sterkte.

86,00*

Geldig enkelvoudig tot s +. 4 anders geringe bijbetaling.

Optiek Slinger
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort
telefoon 02507 - 14395

Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond

Gevraagd:

HULPVERKOOPSTER

voor ca. 12 uur per week in vaste dienst

/taaèwmctmode.
Vrijdag koopavond.

Grote Krocht 19, Zandvoort.

Telefoon 02507-178791

Rijwielhandel BOS
vooro.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff.

A/lotobecane, Kyoso en div.

kinderrijwielen. Tevens

KIS-sleutelservice en

rijwieiverhuur
Grote Kocht 27, telefoon 12954

Onbekend maakt
onbemind

Boek- en kantoorboekhandel
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EXPOSITIE
Rob Ctous exposeert
kleur-etsen tijdens de
uitleenuren tot en met
9 mei 1981.

FILM INN
24 april. 21 .00 uur Le Juge
Fayard dit 'Le Sherrif' van
Yves Boisset. Toegang vrij.

FONOTHEEK
Openingslijden:
Maandag 19.00-21.00 uur.

vrijdag 15.00-1 7.00 uur.

vrijdag 19.00-21.00 uur.

Op 4 mei gesloten van
19.00-21.00 uur.

Prinsesseweg /Zandvoort

tijdens paasweekend

ZANDVOORT - Vier Duitse jongens
werden zondag rond 10 uur door de
politie aangezegd hun tent weer op te

breken, die zij bij het Huis in de
Duinen hadden opgezet. Zij werden
verwezen naar een officiële camping.
Het gehele paasweekeinde door werd
duidelijk, dat de bestaande officiële

'catnpeeraccommodatie onvoldoende
was. Een groot aantal kampeerbusjes
ei) caravans bleken in de gemeente
geparkeerd te staan, met name op de
Boulevard Bamaart. Zondagavond
werden door de politie 72 van dergelij-

ke voertuigen geteld.

Ledenvergadering

Üons
ZANDVOORT - De feaskctbalvercni-

ging The Lions houdt op 28 april

aanstaande haar jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering in het Gemeen-
schapshuis. Aanvang 20.00 uur. De
agenda vermeldt onder meer: Opening,
(Sferzicht afgelopen seizoen, Versla-

gen van penningmeester en secretaris,

verkiezing bestuur, begroting komend
seizoen, contributievoorstellcn. Leeuw
van het Jaar, Rondvraag en sluiting.

Gehandicapten zelfstan-

dig in verkeer

ZANDVOORT - Over het onderwerp
„de gehandicapte zelfstandig in het

verkeer" houdt de Nederlandse Ver-
eniging Bescherming Voetgangers van
de afdeling Haarlem en Omstreken
vandaag een openbare vergadering.

Deze wordt gehouden in het verkeers-

centrum van de Politie te Haarlem,
ingang Zakstraat 2 in Haarlem (tegen-

over de Bakenessergracht).

Inleider is de heer A. Horsman, mede-
werker van de Stichting voor Revalida-

tie in Noord-Holland. Toelichting

wordt gegeven met dia's en film. Na de
inleiding is er gelegenheid om vraten te

stellen eventueel in discussie te gaan.

Het vcrkeerscentrum is toegankelijk

voor rolstoelgebruikers, toegang gratis,

aanvang 20.00 uur.

(Advertentie)

Wï doen nog even mee met de

goedkope jongens. Alleen even twter.

L.p.'s: BZN f 6,95; Freddy Fender
f 5,90; Perry Como f 8,95; Betty
Right / 9,90: Toon Hermans dubbel-
l.p. f 9,90; Elvis Presley f 5,90, enz,

BESPEELDE VIDEOBANDEN
kunt u ook bij ons huran.

Zeg nu zelf. is dat leuk of niet?

RADIO PEETERS
Haltestraat 56

•VTtuuTluotT imueur

Ondernemers Haltestraat wen
sen verbeteringverkeerssituatie
ZANDVOORT - Winkeliers en horcca-cxploitanten in de Haitestraat wensen
verandering van de huidige verkeerssituatie. Deze verandering zal vooral moeten
bestaan uit het aanleggen van drempels en het verbreden van trottoirs, echter het
snelverkeer zal niet geweerd mogen worden.
Dit is de uitslag van een enquête, die door de Federatie Handelsvereniging Hanie
werd gehouden. Van negenenvyiUg verspreide formulieren werden er vUfenvUfUg
retour ontvangen.

sen gemeente en bedrijfsleven voor een
goed functioneren van deze commissie.
De bevoegdheden van de gemeentelij-
ke overheid nemen nog steeds toe en
het gemeentelijke apparaat is uitge-

groeid tot een omvangrijk complex van

buitenland. Verbetering van de prijs en
kwaliteitsverhouding van het produkt

door modernisering en uitbreiding van
de toeristische infrastrukcuur en de

accommodatie en het verbeteren van

de toeristische dienstverlening.

Overigens blijkt ook dat een vrij groot
aantal ondernemers van mening is dat

er zowel verkeersdrempels als versmal-

lingen moeten worden aangelegd.
Overwogen zou ook kunnen worden
deze af te sluiten. Gedacht wordt dan
aan de maanden juni tot en met augus-
tus van 's middags 14.00-01.00 uur.

Bereikbaar

Dat veel geënquêteerden vinden dat de
bereikbaarheid van hun bedrijf slechter

wordt, han|t nauw samen met de geda-
ne suggesties in vraag twee van de
enquête. ,,Afsluiten van de Halte-

straat" (34,5%) was voor de afsluiting

in het hoogseizoen, terwijl 47,3% deze
vraag niet had ingevuld.

Wèl is men voor voorziening ter verbe-

tering van de verkeersveiligheid, maar
niet voor het weren van snelverkeer in

deze winkelstraat.

Om tot een gezamenlijk wensenpakket
te komen, zou de suggestie van één der
ondernemers, namelijk tot een „belan-

gengroep Haltestraat" te komen, te

overwegen zijn.

Kerkstraat

Uit een nog niet zo lang gelden gehou-
den enquête onder de ondernemers in

de Kerkstraat is gebleken dat van de
vijfig winkeliers, er veertig zijn die een
andere sluitingsregeling voorstaan dan
de huidige. Deze winkeliers zijn van
mening dat in de toekomst niet meer
vanaf 1 april, maar slechts vanaf 1 juni

of 1 juli de straat afgesloten moet
worden. Volgens deze uitslag zijn de
ondernemers van mening dat het dui-

delijk is dat de auto in het leven van de
consument een grote rol speelt en dat

bij het afnemen van de bereikbaarheid

en parkeergelegenheid, de consument
in andere straten inkopen gaat doen.
De ondernemers zijn van mening dat

de vroege afsluiting in het seizoen een
schadepost betekent.

Weekmarkt

Mede op initiatief van de Federatie

Handelsvereniging Hanze is men in

Zandvoort gekomen tot het instellen

van een weekmarkt. Hoewel de Fede-
ratie het advies gaf deze weekmarkt te

laten plaatsvinden op de Grote Krocht
is destijds door het gemeentebestuur
gekozen voor de plaats aan de Prinses-

seweg. Volgens de federatie blijkt na
een jaar dat deze weekmarkt niet

optimaal functioneert, omdat de Prin-

sesseweg te afgelegen ligt en weinig

binding heeft met het winkelcentrum
Zandvoort. Gepleit wordt dan ook
voor verplaatsing van de weekmarkt
naar de Grote Krocht. Ook is het

aanbod van de markt momenteel van
dien aard dat het weinig attrakties

biedt. Overwogen moet dan ook wor-

Wijkraad

Nieuw Noord
ZANDVOORT - De wijkraad Nieuw
Noord heeft een stichting als bestuurs-

vorm gekozen. Voor belangstellenden-

zijn vanaf zaterdag 25 april aanstaande
kopieën van de statuten verkrijgbaar

bij verschillende winkeliers in het win-

kelcentrum aan de Pasteurstraat. Deze
zijn herkenbaar aan een raambiljet. De
prijs bedraagt ƒ1,- per exemplaar.

NU MEER DAN OOIT
VERGELIJK DE PRIJZEN èn...
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ZANDVOORT

De Haltestraat waar momenteel op hoogtijdagen chaotische situaties heersen. De ondernemers uit

deze straat zien dan ook graag maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid.

den meer specifieke kenmerken als

oude ambachten etc. een plaatsje te

geven. In het verleden zijn in andere

plaatsen in Noord-Holland hiermee

goede resultaten geboekt.

Commissie midden- en kleinbe-

drijf

De Federatie Handelsvereniging Han-
ze vindt het van groot belang dat er een
gestructureerd overleg plaats vindt tus-

Inspraakavonden

soc. cultureel plan
ZANDVOORT - Op basis van de door
de commissie planvoorberciding speci-

fiek welzijn vastgestelde inventarisatie-

nota en wegingsnota heeft deze com-
missie een voorontwerpplan
1982/1985 opgesteld. In dit plan zijn

beleidsadviezen voor genoemd tijdvak

geformuleerd. Op 27 april en 7 mei
aanstaande zullen inspraakavonden
voor de instellingen en de bevolking

worden georganiseerd met betrekking

tot dit onderwerp.
Op 27 april in 't Stekkic in Nieuw
Noord, aanvang 20.15 uur en op 7 mei
in het Gemeenschapshuis aan de Louis

Davidsstraat, eveneens om 20.15 uur.

allerlei diensten en voorzieningen die

voor de burger van belang zijn.

Een vroegtijdig overleg tussen deze

beiden zou in het belang zijn van de
bevolking. Overleg vóór de besluitvor-

ming is beter dan erna, aldus de ziens-

wijze van het bestuur van de federatie.

Ook blijkt dat de ondernemers van
mening zijn dat de ondersteuning aan

deVW niet weg te denken valt in een

goed functionerende toeristenplaats.

De VW is noodzakelijk voor verster-

king van propaganda in binnen- en

Randstad Publicaties

Dorpsstraat 8. Aalsmeer,
telefoon

02977-2841

1

Vechtpartij

ZANDVOORT - Op camping De
Branding brak zondagnacht rond 1 uur

een vechtpartij uit tussen een aantal

jongelui. Een 19-jarige Duitser werd
daarbij in de onderbuik getrapt. Hij

werd overgebracht naar het Marinehos-

pitaal voor onderzoek. De oorzaak van
de vechtpartij was een onderlinge ru-

zie.

(Advertentie)
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EEN TOPMERK'
GELUIDSAPPARATUUR

DAT TE BETALEN IS
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Elektronische

FM fijnafstemming

wij demonstreren u dit graag.

Peeters
Zandvoort BV.

Hallstraat 56 -Zandvoort
Tel. 02507-1 3618

UITZANDVOORTS HISTORIE.......

De zorg van een bisschop
In de moeilijke jaren van 1570, foen
de mensen niet goed meer wisten

welke wegen zij moesten gaan vol-

gen, was er in Haarlem een nieuwe
bisschop eekomen een pater Domi-
caan Godfried van Mierlo. Hij was
zeer bezorgd voor de toekomst van

de katholieken in zijn bisdom en hij

was vastbesloten al het mogelijke te

doen om de kerk te helpen.

Slechte organisatie
Het eerste dat hem in de korte tijd

van zijn bestuur was opgevallen, was
de vaak gebrekkige organisatie van
zijn bisdom. Terwijl er in die jaren

nog een overvloed van priesters was,

volgde men, met name in de omge-
ving van Haarlem, het systeem om
de parochies te laten verzorgen door
een aantal kapelaans uit de stad.

Zo had ook Zandvoort, in die dagen
een vrij welvarende plaats van onge-

veer 500 inwoners niet een eigen

pastoor maar was a/hankelijk van
een kapelaan, die van Haarlem
moest komen lopen. In de zomer
was dat niet zo'n probleem maar in

het najaar en de winter, wanneer
stormen raasden vanuit de zee over
de duinen, was het voor de eerwaar-

de niet mogelijk om naar Zandvoort
te komen. Er waren herhaaldelijk

klachten vanuit Zandvoort tegenover
Haarlem geuit maar het was alsof
men tot dovemansoren sprak.

Dossier Zandvoort
Maar de nieuwe bisschop, een man
van bijzondere plichtsbetrachting,

vond het nodig om alle brieven die

op het bisdom waren binnengeko-
men, zo goed mogelijk door te lezen.

Toen hij het dossier Zandvoort on-
der ogen kreeg, schrok hij. De men-
sen daar waren, zoals over het alge-

meen de vissersbevolking, zeer ge-

trouw in het geloof maar omdat ze
vaak maandenlang geen priester za-

gen, waren ze er bevreesd voor

geworden, dat van het geloof niets

overbleef. Men had hier en daar wat

gehoord over de ,,nieuwe religie" en

de bisschop moest er niet van op
kijken als de hele Zandvoortse be-

volking over zou stappen naar een

ander geloof, waar men wat meer
aandacht aan de mensen besteedde.

Door: B. Voets

Het voorstel
De bisschop verdiepte zich nog meer
in de aangelegenheid van Zandvoort
en hoewel hij wist dat de bevolking

over het algemeen arm was en het

onderhoud van een eigen pastoor

een grote last betekende, meende hij

toch dat alleen een vaste pastoor

uitkomst kon brengen. Hij stelde

daarom in het Latijn een beleidsplan

op, met ongeveer zeventien pastoria-

le voorstellen voor zijn bisdom en

het laatste ging over de kapel te

Zandvoort, waar hij van zins was
om een parochie van te maken.
Maar omdat de bisschop, een

Zuiderling die niet zo goed op de
hoogte was van het reilen en zeilen

van zijn bisdom, niet erg zeker was
'van zijn zaak, legde hij het hele

pastorale plan ter beoordeling aan
het kapittel voor. Het kapittel be-

stond in die dagen uit de belangrijke

priesters van het bisdom, die goed op
de hoogte waren.

Het beraad
De heren, die wat vreemd stonden

tegenover een bisschop buiten him
kring, waren toch, juist om het

belang van de kerk, dat in die dagen
op het spel stond, uitermate welwil-

lend. Ze hebben zich gebogen over

het beleidsplan van de bisschop en

steunden zijn visie op de pastoraal

volkomen. Maar ten aanzien van

Zandvoort maakten zij bedenkin-

gen. Een pastoor daar neer gaan
zetten. Neen dat zou net zoiets zijn

als een priester gooien voor de wol-

ven. De bisschop kon er ook niets

aan doen, maar de heren van het

kapittel die de Zandvoorters beter

kenden, zagen in de correspondentie

iets dreigends ,,Ende nae lecture van

de voirseijde brieven van Santfoor-

de, is geresolveert alsoe daer groote

zwarigheydt was ende nyeuwig-

heydt, is dat een ygelijcken hem
dairop soude bedencken omme Sant-

foorde als pastoir te dienen ende

datter beter ware. . . soe men bevinde,

te behouden".

Geen pastoor
Dat er achter die klachten van de

Zandvoorters nog wat anders zat,

neen dat had van Mierlo niet kunnen
denken. Aan de ene kant vond hij

het redelijk om van Zandvoort een

parochie te maken maar aan de

andere kant gaf hij het kapittel gelijk

die er bang voor was dat juist om de

geisoleerdheid een priester het daar

in deze turbulente tijden nooit vol

kon houden. Het advies om alles bij

hel oude te laten was in zekere zin

nog het beste maar dan moest men er

wel op bedacht zijn om er voor te

zorgen dat er, weer of geen weer,

toch eens in de week een priester

naar Zandvoort kwam. Dat werd

inderdaad beter maar een oplossing

om Zandvoort voor de nieuwe reli-

gie te behoeden, was dit niet. Toen

dan ook enkele jaren later, nadat het

dorp de zijde van de prins had
gekozen, was het voor een leraar van

de nieuwe religie een vrij gemakkelij-

ke zaak om de bevolking voor zich

te winnen. Toch bleef er - en hier ziet

men iets van de koppigheid van vele

families - een sterke minderheid

trouw aan hel geloof en het kapittel,

wat haar advies aan van Mierlo in

1571 eigenlijk betreurde, heeft er

, zoals in deze schetsjes al eens is

verteld, goed voor gezorgd dat men
uitstekende priesters kreeg. Maar pas

in 1851 werd Zandvoort een zelf-

standige katholieke parochie.

(Uit de notiden van het archief van

hel kapittel van Haarlem boek VI

van 1569-1572. Afschrift van deze

overeenkomst in het gemeente-ar-

chief van Haarlem)

Met oog11111

Welfare Rode Kruis

Ook dit jaar staat de Welfare-
afdeling van het Rode Kruis te

Zandvoort weer op de rommel-
markt op 30 april a.s. Een bezoekje
kan ik u van harte aanbevelen. Er is

weer van alles te koop op hand-
werkgebied. Bovendien steunt u er

een goed en sympathiek doel mee,
want door de opbrengst kan dit

mooie werk worden voortgezet.

Jubileum kinderkoor

In juni a.s, (op een nog nader te

bepalen datum) zal Zandvoorts
Christelijke Kinderkoor zijn 25-ja-

rig bestaan gaan gedenken. Een
speciaal feestelijk concert is daar-

voor in voorbereiding. In dit kader

moet ook de medewerking worden
gezien die het koor verieent aan de

grote zangdemonstratie op de Na-
tionale Feestdag op 5 mei a.s. waar-

aan diverse koren medewerken.
Eerder werd daarover in dit blad

reeds het een en ander verteld. Ik

vraag daarvoor, juist in verband

met het komend jubileum uw spe-

ciale aandacht. Over het feestcon-

cert zelf hoop ik t.z.t. meer te

kunnen publiceren. Men is er heel

erg geheimzinnig mee. De zaak

wordt kennelijk, naar alles wat ik er

van vernam, groots opgezet. Het
gaat momenteel heel goed met dit

sympathieke koor, dat in verband

met de komende gebeurtenissen

een aanzienlijke uitbreiding onder-

ging. Voor het optreden op 5 mei
a.s. vraag ik dan ook uw bijzondere

interesse.

In 't ziekenhuis

Onze plaatsgenoot Wim van der

Moolcn is vorige week weer op-

nieuw met spoed naar een zieken-

huis in Haarlem overgebracht we-
gens een acute hartaanval. Geluk-

kig heeft zich tot nu toe alles ten

goede gekeerd en er is zelfs sprake

van, dat hij, wanneer u dit leest,

weer naar huis is teruggekeerd.

Verdriet en ellende blijven het ge-

zin Van der Moolcn de laatste tijd

niet gespaard. Eerst hijzelf al enke-

le malen opgenomen, toen de plot-

selinge dood van zijn vrouw Cobi en
nu weer dit. Van harte wens ik hem
namens zeer velen, die ook nu weer
met hem meeleven, een spoedige

algehele genezing toe en een terug-

keer naar zijn werk als beheerder
van ons Gemeenschapshuis. Tevens
vernam ik, dat onze oud-wethou-
der, de heer J.L.C. Lindeman mo-
menteel wordt verpleegd in de Ma-
riastichting. Gelukkig zijn de laatste

berichten, dat hij langzaam aan
herstellende is. Ook hem vergezel-

len onze beste wensen voor een
spoedige volledige beterschap.

Opoe en de haring

De taid begint zo langzacm an weer
te komme, dat nuwe haering op de
markt komt. Vcur Zanvert betekent

dat heel wat. Want jeloi hebbe
allegaer wel es aan de Wurft estaen

en vroeger 'ekeke nacr die visbote.

Het is zó, dat van oudsher de
Zanverters zich hebbe bczig'ehou-

we met vis, visbewcrking en de
visvangst, 't Vange van vis is waers-

kainluk de meest oonpronkelaike
mcnicr van de minse om wat anders

te cte as die groenzooi. Nou mot je

nactuurluk ook wel groente bikke,

want anders steek je de moord,
maer de visserai is vanoit de oertaid

bekend. De Zanverters binne dan
ook de oitvinders van de vishaeke,

de foike (die nette veur de paeling

en de krecfte), van de werpnette en
't staende werk. De visse wiere

ope'esneje en 'edroogd, of boven 't

vuur 'erookt, zodat er ook in de
winter gien honger 'eleje wier. Ik

heb jeloi ook al es verteld over 't

zout ziede en dat zout wier 'ebroikt

veur 't pekele van de haering. De
haeringhandel vormde de basis veur

de Hollandse vissersbeurs en dae-

rom nou een kiainighaidje over de
haering. Die visse heten in 't Latijn

,,Clupea harengus". Ze worde 20
tot 25 jaer oud en komme veur in

skole van vele doizende tonne. D'r
benne verskillende rasse. We kenne
de Atlanti.sche haennge van onge-

veer 35 centimeter. Paertaid in de
late winter en 't veurjaer. Dan de
,,Randzee-haering", van ongeveer
30 centimeter. Onderverdeeld m
Buchanhaering, Doggersbakhae-
ring en Downshaering. Paertaid in

de herfst. En tenslote de bekende
kust-haering van ongeveer 25 centi-

meter, die in de winter paert.

De haeringe v,iorde of 'epekeld

(zoute haering), gemaenneerd (zu-

re haering of rolmopse), gerookt ais

bokkum en ook wel gestoomd as

bokkum. Licht gezouten en 'erookt

binne 't kippers, gebakke en gemae-
nneerd is 'et panhaering, gemaele is

'et vismeel en geperst worde de

bcsics tot olie. Vollegendc weck zal

ik jeloi weer 'n pacr receppies geve
om lekker van haering te bikke en
dan kraig je meteen het beloofde
laisie van de kroie en wat je er
allegaer mee ken doen.

-amiliefeest

Jacoba van Staveren, wel wat
jaartjes jonger, maar nog steeds
„hetzelfde gezicht".

Zondag 25 april zal er een groots

familiefeest gevierd worden in één
van onze strandpaviljoens.

Niet zo maar een feest, maar een
grootse gebeurtenis zal het worden,
de tachtigste verjaardag van me-
vrouw Van Staveren-Zantvoort.

Wie kent haar niet, deze vitale

vrouw, die op haar achtenveertigste

jaar, door het plotselinge overlijden

van haar man, Henk van Staveren,

zich voor de moeilijke taak gesteld

zag, de bekende bakkerij voort te

zetten en alleen de tien kinderen
groot te brengen, waarvan de mees-
ten nog in de kinderschoenen lie-

pen.

Het werden moeilijke, zeer moeilij-

ke jaren voor deze energieke
vrouw, maar gesteund door een
onwankelbaar godsvertrouwen en
met hulp van de oudere kinderen is

het haar wel gelukt.

De zaak wordt thans gedreven door
haar schoonzoon, de heer Stuur-

man, en zelf woont ze nu aan de
Quarles van Uffordlaan 72 in een
der fraaie bejaardenwoningen van
,,Hct Huis in het Kostverloren" en
geniet zij van een welverdiende rust

na een zeer intensief en arbeidzaam
leven.

Op 26 april nu wordt zij tachtig jaar,

nu niet bepaald iets om over te

schrijven, want er zijn er in de
gemeente zeker wel meer die deze
leeftijd bereiken. Wat deze dag
bijzonder zal maken is dat zij deze
te zamen met al haar kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren zal vieren. En dèt is het bijzon-

dere, want de kinderen van Henk
van Staveren en Jacoba van Zant-
voort zijn wel uitgevlogen. De oud-
ste, Kees, woont in Brede (zeven
kinderen), Jan in Australië (twee
kinderen), Coos in Amsterdam
(acht kinderen). Riet in Caliantsoog
(vijf kinderen), Thea in Zandvoort
(vier kinderen). Nel en Freek in

Australië (op de verjaardag van
moeder 25 jaar getrouwd en drie

kinderen), Henny in Zandvoort
(drie kinderen), Cilia in Enkhuizen
(vier kinderen), Cockey in Zand-
voort (twee kinderen) en Henk in

Canada (één kind).

Jarig Jetje heeft zelf het plan ge-
maakt om haar tachtigste verjaar-

dag met haar gehele gezin te vieren

en heeft dan ook zelf alles georgani-
seerd. Ze komen dus allemaal, kin-

deren, kleinkinderen en ach-

terkleinkinderen (inmiddels ook al-

weer vier stuks).

Het zal een prachtig feest worden
met de jarige moeder die haar leven

lang leefde voor haar kinderen en ze
nu allemaal weer te zamcn zal zien

op haar verjaardag, daar verheugt
ze zich intens op. Het zal ongetwij-

feld een bekroning worden van haar
zo arbeidzame leven Namens zeer
velen: ,,Ecn rijk gezegende dag en
dat er nog maar vele gelukkige
jaren op mogen volgen!"

Televisieprogramma

Zo af en toe gebeurt het dat je

onverwachts een gezicht ziet op
ielevisiü. waarvan jc denkt ,Hob
ik dat mei eens vaker gezien.'". Zo
heeft men mij verteld dat in het
zondagmiddagprogramma van Te-
leac dat problemen behandelt rond
het zichtbaar ouder worden, ook
een opname is van een schoonheids-
behandeling voor vrouwen boven
de veertig jaar. Deze scène blijkt bij

navraag opgenomen in de salon van
Ans Geising aan de Passage 20.

Toch leuk dat je zo werkend op het
scherm verschijnt, wanneer velen
juist een rustdag hebben. Voor
mensen die Ans Gelsing niet ken-
nen, zou ik zeggen, kijk zondagmid-
dag als het sonii, slecht weer is, om
halfdrie maar eens naar de tv.

(Aciveiii'iiiii')

IMIEüW In ZAIMÖWOÖB»

Dr. Gerkesti:aW47iliiÉZiÉlll^ort,
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tsShell Duinzicht"

Voor olie verversen, doorsmeren,

banden, accu's, onderhouds-

beurten en reparaties, natuurlijk

naar „SHELL DUlSyZICHF.

U kunt uw auto overdag s/echt

missen? Maak een afspraak voor

de avonduren.

Vanaf hedl&in kunt u ook
voor OiESEi-OLSE terecht.

SHELL smimu „OüiraCHT"
P. TIMMER

Df . CA. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507 -13287.

AUG. v.d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

telefoon 15186

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

woningstoffering

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford
etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
vitrages en overgordijnen

wandbespanningen.

randstad (W
publicaties

AALSMEERDER COURANT
UITHOQRNSE COURANT
ONS WEEKBLAD
HET STREEKBLAD/DE RONDE VEMER
ZWANENBURG HALFWEGSE EN
BAD^OEVE'SLOTENSE COURANT
HOOFDDOHPS VEI^NEPER mEUWSBLAO
HEEMSTEEOSE BLOEMENDAALSE EN
BENNEBROEKSE COURANT
ZANDVOORTS NIEUWSpLAO

MEDIAKEUZE IN BANDSTAD
NOOBD EEN DUIDELUKE ?«iAK

B.V. IIANOSTAO PUaUCATICS
Dorpsstraat B — Aalsi7\eer

Postbus 264 1430 AG Aalsmeer
TELEFOON 02977-28411

Gun uw bedrijf de aandacht

van een (nog lang niet)

uitgelezen publiek

—

ADVERTEER!

Oragistef^ • Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

OIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

H«|t(^H«at8
ZANDVOQRT

Tel.02S07-161ffl

VERMIST
ZWARTE POES

Met witte
vlooienband.
EMIMAWEG 1$.

TEL. 18760.

G-Kol
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-brand-leven

aUe veriekeriiigen

Frezer/draaier

bij Fokker IS een
prachtvak

Elkvliegtuig-

onderdeei dat
daar gemaakt
wordt 15 een
werkstuk op Zich,

van massawerk is

geen sprake

De komende zomer
geven we gerichte kursussen
voor LTS-ersenMTS-ers,diealwat
ervanng met verspaning hebben
De kursus duurt 4 weken
Inde praktijk wordt de nodige
vaardigheid aangeleerd

SUSVOOI
ersNAAR
ONNIGE

IJ FOKKER
Vul de bon in vooraanmelding
OFBELEVEN metdeheerD vd Wilt:

020-5444029 'S AvondS 02979-5998.

Straat, nr

postcode

woonplaats

dn open envelop
zenden aan Fokker BV,
Personeelszaken

nr 042/81 /RP,
antwourdnummer1496,
move Schiphol).

FOKKER B.V.

SCHIPHOL

Groenteplaiiten met kkiit

GroentB- en faktemzadon

Zaopund

Jiffypots

Bestnjdngs- en

TuMnnodigilmhn

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA, Zandvoort,

telefoon 17093

Fa. Gansner & Co.
GAS^ en OUBUARDEN GASFORMgcrai

Deskundig advies.

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
; oonzaal:

Schdpenpiein - Tel. 1 50 68 / 1 3S 12 / 1 25 18

R(\RT'TIME OPLEIDINGEN VOOR MIDDELBARE AKTEN
qanmelding voor het cursusjaar 1980-1981 voor de opleidingen

De Stichting Nutssemina-

rium aan de Universiteit van
Amsterdam werd in 1971
opgericht, als voometting
van het Nutsseminarium
voor Pedagogiek dat in 1918
werd gesticht door de
Maatschappii tot Nut van 't

Algemeen op initiatief van
Prof. Dr. Ph.A. Kohnstamm.

Het Nutsseminarium ver-

zorgt sinds 1925 pedago-
gische opleidingen, m.n.
voor de akten Pedagogiek
M.O.A en M.O.-B en sinds

1956, ook opleidingen voor
midheUtare a,kwn vqor de
talga. ge^hiedenis, aard-

riikskunde en e,fapts vak-

ken.

Het Iflutssemioarium is

een van dp negen door het
Rijk erkende en gesubsidi-

eerde instituten die M, O.-

opleidingen verzorgen.

NEDERLANDS

A

FRANS A

DUITS A

ENGELS A EN B

GESCHIEDENIS I EN II

AARDRIJKSKUNDE I EN II

WISKUNDE A

NATUUR- EN SCHEIKUNDE ^

mm

Opleidingen voor M.O.-examens ter verkrijging van een mid-

delbare akte, hetzij met, hetzij zonder onderwijsbevQegd-
heid voor de tweede graad (M.O.-A of M.O.-I) dan wel voor
de eerste graad (M.O.-B of M.O.-II).

Duur van de opleidingen:

• 3 è 4 jaar voor M.O.-A,

• 4 ;i ja^r voor M O.B (Enge(s),

• 4 jaar voor M.O.-I,

• 2 jaar voor M.0 -tl.

Lessen, afhankelijk van de opleiding, op 1 of 2 avonden per

week. Extra cursussen voor pedagogiek en didaktiek van het

voortgezet onderwijs, en latijn.

Vereist voor toelating: einddiploma HAVO, VWO of HBO
(eventueel MBO).

Mogelijkheid van voorwaardelijke toelating (na onderzoek)
voor 2B-jarigtin en ouderen die niet de vereiste vooroplei-

ding bezitten.

De examens worden in de vorm van schriftelijke en monde-
linge tentampns afgenomen door ifit eigen docenten bestaande
bijzondere commissies.

Voorlichtingsbijeenkomsten per opleiding begin mei staan

vermeld in de studiegids.

Aanmeldingsformulieren in te zenden vóór 1 juli 1981 , voor
het onderzoek voor een voorwaardelijke toelating vóór 9 mei
1981.

PEDAGOGIEK A EN B
Onderw.ijsp^ggpgischfe.

Orthopèdjigogische en
Sociaal- en Gultuufpedagogische opleidingen

Parttime opleidingen voor M C-Pedagogiek tf^r verkrijging

van de middelbare akte Pedag,ogiek.

Aan de A-akte is een 2e-graads onderwijsbevoegdheid ver-

bonden, aan de B-akte een 1e-graads.

Duur van de opleidingen'

• 3 jaar voor M.O.-A,

• 2 jaar voor M.O.-B.

Leasen als regel op 2 avonden per week en/ of zaterdag-

ochtend en/of middag.

Vereist voor toelating:

• een in aanmerking komende HBO-opteidmg,
• HAVO/VWO in combinatie met een in aanmerking ko-

meend diploma HBO of MBQ,
• praktijkervaring m.b t. de gewenste studierichting.

Mogelijkheid tot voorwaardelijke toelating (na toetsing)

voor 25-jarigen en ouderen met veldervaring, doch zonder
de vereiste vooropleiding.

Deze toets wordt gehouden op 5 juni 1981.

Voor de B-opleiding als keuzevak Transculturele Pedagogiek

De examens worden afgenomen dooi eigen docenten onder

toezipht van een vertegenwoordiger van het Rijk en een ge-

de^legeerde van de Vereniging tot bevordering van de Studie

der Pedagogiek.

Voorlichtingsbijeenkomst op zaterdag 9 met 1981 om
19 00 uur in het Universiteitsgebouw Oude Manhuispoort 4
te Amsterdam, zaal D 018.

Aanmeldingsformulier in te zenden vóór 1 juni 1981

.

Nadere gegevens, studie^idï ^n a.anmeldin9sfprinu)ier aain te vcagen bij het secretariaat. Nieuwe Prinsengracht 89,
1018 VR Amsterdam, telefoon (020) 25 33 66.

'-Stichting nutsseminarium aan de universiteit van amsterdam-

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR

^^^l^kMM^Mi'^^V^^Ni

0m^m^*0^^^0^i0^0^^mt0mam0*^^0i^

ieuw uit USA
hoes with Pockets

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDOENMAKER

J. V. d. Bos
Bilderdijkstraat S,

telefoon 13796

Bedrag 48

mnrf.

5.00P,-
lp.000,-

15.00Ó,-

20 000,-

%.000.-

150,95
289, '4

427,34

565,53

703,73

mnd.

129,93

247,15

364,37

481.59
596,81

98,93

1S4,15

269,92
355,68
441,44

238,43

313,71

388.99

• Sbocs

^ r'with •

, •POCKCTS»,, .^,,

Deoler:

De
Zandvoort

I9 «n 2e liypotheken tot

125% mogelijk
Infom/fereens'

Helmqrsstfeat 11 - Zandvoort

"fmm

é
hop

komt met h?ar kollektie exclusieve betaalbare

damesmode o.a. de merken : Finke-rokken,

Cees de Best - rokken en japonnen, Ass-mpde,

Oiekmann-pakjes en japonnen, groot assorti-

ment bioeses, Heidema-pantalqns, Sukoiian mo-
de accessoires, etc.

Te veel om op te noemen.
KOMT U EENS LANGS,

we geven u graag poede adviezen op mode gebied.

Haltgstraat 40 - Zancfvoort

GÖ*0^^^0^^^0it^^0ti0mÊ0^tÊ0m

Men krijgt spoedig genoeg van hel goede en ook van het

beste, wanneer het alledaags begint te worden.

Lessing (1729-1781)

Maar d^t geldt niet voor de uurwerken van

HORLOGERIE C. WAAIUING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophlaweg 4 • Tel. 1 23 07

Horloges, klokken, wekk^s waaraan u steeds meer gaat

hechten naarmate u ^e langer bezit.

Marken van v^er^ldklasse,'waar u altijd op kunt rekenen!!

W«»ai49-tt,|d 15 predsietijd!

Komt u eenskgken ifi ome showroom? 't Is een beleyenisi

Eipait tapacatie-afdeling met
•tektfonifliChe apparatuur.

M^^iffk^̂ ^m0ft^m^m0r^0*^m^m^t^Ê^t^^^^f9Êfm0p^m^mm^im^m0lrÊfm0t*^

Advartenties

woidan toch Qiet

96lBZ6n..>..«

Dit is een advertentie

Voor aanleg en
onderiMud van
tuinen naar de

vakman!
A. BERNHARD
Vijfliuizerweg S77.

Moofddorp.
telefoon 029)Q-14()2

na 16.00 uur

mmt

Alles voor uw

tuingereedschap
vindt u bij:

VERSTEEGE
Pakvpidstraat 19 - Zandvport

AUTORIJSCHOOL

Phil Waaning
Rijksgediplomeerd

KAN NOG
LEERLINGEN
PLAATSEN.
Brugstraat 20
ZANDVOORT

Tel. 02507 -120 71
Event. met

anti-slipcursus.

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel,

homeopathie.
Haltestraat 8.

Zandvoort,
tel. 02507-16123.

Te koop gevraagd:

BREDE
SCHILDERIJLIJST

80x100 cm.

Tel. 02507-14286

Keesman
Jan Steenstraat 1

.

Voor glas, behang,

Histor-verf

klompen, schoon-
maakartikelen

etc. etc.

Telefoon 12425.

BIJ AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
niet alleen

FIAT
maar ook

MAZDA
AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
Dr. Schaepmanstraat 1, tel. 02S07-1 45 80
Oagplijk^ geopend yan 7.^ tot 19.00 uur.

Zaterdag van p.SQtot 17.00 uijr.

LIBERTY
Damesmode en vrijetijdskleding

heeft voor u:

I iQÉHMucKen in zMvart/wit en spijkerstof . . /«ff*

Badpakken en bikini's „^ .^
resp.34.50en ZvffOU

Merfc-spijkerbroeken en

zomerpantalbns 55#-

Zomerjuilqe^va 49,-

Rokkenva 19,-

Western-overh^mden en

teger-overhemden

Alome mode tegen scherpe prijzen.

LIBERTY
Louis Davids^traat 15 (t/o VVV) • TcL 1 69 20

ZEGWAARD WATERSPORT

SPECIALE AANBIEDING

Sp^UKl L^r%IVI% (bekend merk) -t-

[dUK>B iAilm (2-zijdig bekleed) +

ISCHOENEN 10751
Compleet IW# Wfl

ZEGWAARD
WATERI5PORT

I Spaarne 48 - Haarlem - Telefpon 023-^15341



iGeen uitzicht voor moedig TZB
ZANDVOORT - Door de resuHalen van
de afgelopen weck is de situatie voor

TZB op de ranglijst niet al te rooskleu-

rig. De Boys speelden eerst gelijk tegen

mede-degradatiekandidaat Spaarnestad

(0-0) en op tweede Paasdag werd onge-

lukkig met 1-0 verloren van DSC'74.
Hierdoor deelt TZB de laatste plaats

met Spaarnestad. TZB is echter uitge-

speeld, terwijl Spaarnestad nog één
uitwedstrijd op het programma heeft

staan. Veel hoop is er niet meer voor de
Zandvoorters, maar de bal kan rqar

rollen.

In de strijd tegen Spaarnestad is het

overwegend TZB dat het initiatief had.

Goed lopende aanvallen werden echter

slecht afgerond. Spaarnestad moest het'

hoofdzakelijk hebben van mtvallen,

doch de TZB-achterhoede had er goed
het oog in. Toch wisten de gasten te

scoren, maar op appèl van de grens-

rechter, die hands geconstateerd had,

keurde de scheidsrechter het doelpunt

af

Ook in de tweede helft waren de
Zandvoorters het meest voor het doel

van Spaarnestad te vinden De kansjes

kwamen wel maar een afmaker ontbrak

helaas In de twintigste minuut scoor-

den de Zandvoorters wel, maar ook dit

doelpunt vond geen genade in de ogen
van de scheidsrechter. Eerst wuifde hij

een buitenspelgeval weg, waarna Cees
Sebregts scoorde, doch het vlaggen van
de grensrechter deed hem anders be-

slissen.

Niet teneergeslagen door deze tegen-

vallers bleef TZB knokken voor de
overwinning. Bij een overwmning zou
Spaarnestad vrijwel zeker moeten de-

graderen En met die gedachte gooide
TZB m het laatste kwartier er nog een
schepje bovenop Met de afwerking

wilde het helaas niet lukken, waarbij de
Spaarnestad-doelman met het nodige
geluk overeind kon blijven.

DSC 74
De wedstrijd tegen DSC'74 was ook
voor de Haarlemmers nog van belang.

Zij moesten nog één punt hebben om

veilig te zijn voor degradatie. Het is

geen mooie pot voetbal geworden,
maar wel spannend. De zenuwen de-

den het spel geen goed. In de eerste

helft was het een vrijwel gehjkopgaan-

de partij met goede mogelijkheden

voor beide kanten. Kansjes waren er

voor Alex Heesemans en kon Zwem-
mer, doch het vizier stond niet op
scherp. DSC'74 kon ook enige malen
tot ver m de Zandvoortse defensie

dringen. Doelman Bram Puls verdedig-

de zijn doel echter met verve.

ZVM
zaterdag ge-

promoveerd
HAARLEM - Door een 5-2 overwin-

ning op KHFC IS het zaterdag-team van
Zandvoortmeeuwen er in geslaagd om
promotie te bewerkstelligen paar de
eerste klasse HVB. Door een enorme
eindsprint, de laatste zes wedstnjden

werden met grote cijfers gewonnen,
behaalden de Zandvoorters een ver-

diende tweede plaats op de ranglijst,

die recht geeft op promotie.

De wedstrijd tegen KHFC was een

matige partij. De Zandvoorters speel-

den te gehaast, waardoor fraaie combi-

naties niet te zien waren Tot aan de
rust konden geen van beide te^ms de
goede richting vinden, zodat met 0-0

aan de thee begonnen kon worden.

Na de pauze moest Zandvoortmeeu-
wen eerst wakker geschud worden door

een tegentreffer, maar daarna was er

voor de Haarlemmers geen houden
meer aan. Nadat de Meeuwen een 2-1

voorsprong hadden genomen, kon
KHFC nog wel op gelijke hoogte ko-

men, maar het laatste kwartier was
volledig voor Zandvoortmeeuwen. Met
drie uitstekende doelpunten voerden

ZIJ de einstand op naar 5-2. De doel-

punten waren van Giesbergen 3, Mink-
man 1 en v.d. Berg 1.

0000

GARAGE
STRIJDER
Burg. V. Aiphenstraat 102,

Zandvoort, tel. 02507-14565.

Standen

voetbalclubs

Eerste klassp HVB zaterdag

Zandvoort'75
Halfweg
DSC '74

SVB
Kinheim
KIC
Bloemendal
RCH
SVIJ
Terrasvogels

Velsen

Tweede klasse HVB
Spaarnevogels
SVIJ
Renova
CBS
Vogelenzang
DSC'74
EHS
Schalkwijk

Inter Heemskerk
Spaarnestad

TZB

20-34

20-26

20-26

20-25

20-24

20-23

20-19

20-14

20-12

20-11

20- 6

19-26

20-25

19-23

20-20

19-20

19-18

19-17

19-17

19-16

19-15

20-15

(Adverientte)

MEUWSTEONDERZOEK:

VERGELÜKING PRUSPEIL

LEVENSMIDDELEN
pnispejl medio februari 1)
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voor verkoop
en service

naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort. Tel. 02507-2323.

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

RENAULT

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten

_TEAK DEURPLATEN
vVandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-

rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortomjzoveel mogelijk voor de

DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-13.30 uur

gesloten.

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400m-'' moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200nn^

makrla.Trs& taxateurs m tx.'dri]fs- en woonruimten

G.E Oesterreicher
& Partners 020-767868

herman lieiiermansweg 6. amslerdam-z telex 18143

inHBBa

BEETHOVENCYCLUS 1981
Concertgebouw Haarlem
vrijdagen 8, 15 en 22 mei - 20.15 uur

dirigent: JERZY KATLEWICZ
solisten: KARIN LECHNER, PETER FRANKL

en YOURl EGOROV - piano

uit te voeren werken;

Ouvertures Leonore 3, Egmont en Coriolan

Pianoconcerten 1, 3 en 5, Symfonieën 4, 7 en 8

Abonnement 3 concerten / 30,— (a.i.)

C.J.P.-abonnement ƒ 16,— (a.i.)

Losse kaart ƒ 15,

—

C.J.P. ƒ 7,50

Kaart en abonnementsverkoop aan de kassa van het

Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13, Haarlem
van 10 - 15 uur; telefonisch 023 - 320994 van 12 - 15 uur.

NOORDHOLLANDS
PHILHARMONISCH ORKEST

Stichting De Vrije Leergangen
Amsterdam

part-time opleidingen

voor de middelbare akten

Nederlands-A en -B Geschiedenis
Engeis-A en -B Theologie

Frans-A Economie
Duits-A Wiskunde-A en -B

Hulpcursussen voor Latijn, Onderwijskundige-
voorbereiding en Spreekonderwijs.

Voorlichting aan belangstellenden op woensdagavond 6 mei 1981,

20.00 uur in het hoofdgebouw van de Vrije Universiteit,

De Boelelaan 1105, Amsterdam-Buitenveldert.

De studiegids is op schriftelijke aanvraag verkrijgbaar bij het
M.O.-secretariaat. Postbus 90048, 1006 8A Amsterdam.

% PULAJOEGOSLAVISCH RESTAURANT

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 285285.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,
maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Set

HANDWERK
KASTEN
Wij maken ze voor u.

Zie onze
nieuwe collectie.

Schaghelstraat27
HAARLEM

Tel. 023 -32 70 19

De Anna's
hoeve
Antiek

Grote kollektie eiken

en grenen kasten en
nog vele andere

meubelen.
Geopend vrijdag en

zaterdag.

Aalsmeerderweg 755,

Rijsenhout.

Tel. 02977 -25167.

Alleen vakbekwame lieden met de echte

oudenvetse meubelmakers-mentaliteit

zijn in staat Oisterwijk eiken meubels te

maken: zij hebben nog veel geduld en

liefde voor het vak.

Vakwerkvan de
Meubelmakersvan
Oisterwijkbetekent:
• 12 Jaar garantie

• Massief Europees eiken

• Geloogd volgens oud recept

• Ongekende service-, ook najaren

• Voorzien van eigen brandmerk
• Verkoop uitsluitend in eigen

toonzalen

SQUASH-SPORT
Squashen inZandvoortls

binnenkort mogelijk in

SPORTCENTER

WIM BUCHEL
A. J. V. d. Moolenstraat47.

Opening Is gepland medio juni.

U kunt uw baan nu reeds reserveren:

02507 - 1 39 65 / 1 58 29 / 1 47 00

Accordeon
lessen

door gediplomeerd
leraar (akte B).

J. C. Paap,
Zandvoort.

tel. 02507-14755.

Officiële

Voivo-dealer

H. P. Kooijman
BV

ZANDVOORT
Brederodestraat 8
Tel.02S07-1 32 42

Ook voor diverse

merken inruil-auto 's

volvo 1

LouterEuropees eiken.
De meubelmakers van Oisterwijk

reizen heel Europa af op zoek naar

het beste hout: eersteklas Europees

eiken. Het wordtjarenlang gelagerd,

daarna gaat het nog de eigen

droogkamers in.

Geloogdvolgens
oudrecept.
De klassieke manier om eikehout

te bewerken is logen. Want door het

logen komt de prachtige tekening van
het hout tot leven. Dat is uitsluitend

mogelijk bij het beste hout van de

Europese eik.

12 Jaargarantie.
Omdat de Meubelmakers van

Oisterwijk met veel zorg hun meubels
maken en daarbij op de kleinste

details letten, kunnen ze U zwart op
wit 12jaar garantie geven.

Op de kwaliteit van het eiken en de

konstruktie van het meubel.

13 Eigen toonzalen
in Nederland.
U moet maar eens komen kijken.

Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken

beslist niet duur hoeft te zijn. U bent

van harte welkom. De koffie is vers

en het prachtige eikewoonboek ügt

voor U klaar. Gratis.

GLAS
KEUR en ZOON

Paradijsweg 2 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 1 56 02.

Raadhuisstraat 92 - Heemstede,
telefoon 023 - 28 61 82.

St€RCK mr WCRCK

MeubelMniekOistenvijk
Tbonaangevend in eiken.

'liiiiiaidiMtafiiiiit^^fldwislai^i^^
Meubelboulevard tel. 0251,0-269^ (kpopaypnd donderdag) Alle toonzalen zijn geopend van maandag t/m zaterdag.
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Uit de raad:

Toeristenbelasting

Casino

ZANDVOORT De gemeenteraad
van Zandvoorf is dinsdagavond 28 april

akkoord gegaan met de voorgestelde

verhoging van de toeristenbelasting

voor het casino. Het feit dat de toe

gangsprijzen voor het casino ingaande

1 januari 1981 met 50% zijn verhoogd
was mede aanleiding voor de gemeente
het bedrag van de toeristenbelasting

aan te passen tot ƒ 2,50 per persoon

Aangehouden

Aangehouden werd het voorstel aan de
kerkvoogdij van de Nederlands Her-
vormde kerk een bedrag van ƒ 1000,

—

éénmalig ter beschikking te stellen, als

bijdrage in het tekort van de orgelres-

tauratie.

Met de restauratie van het kerkorgel is

een bedrag van ƒ 72.648,— gemoeid
geweest, terwijl er slechts ƒ 60.000,

—

in het fonds aanwezig was. Er is dus

een tekort van ƒ 12.000,— Raadslid

Attema was van mening dat de voorge-

stelde duizend gulden veel te weinig

was en stelde voor ƒ 5.0C0,— uit het

potje „verfraaiing dorpsbceld" waar
nog ƒ51.000.— in zit te schenken.

Omdat uit datzelfde potje nog een
„kunstwerk"' bij het nieuwe gedeelte

van het raadhuis moet worden aange-

schaft, van circa ƒ 40.000,— werd be-

sloten het voorstel aan te houden en
nogmaals in de commissie financiën te

bespreken.

Sloop Nachtuil

Hoewel in de afgelopen periode wel-

licht door de politici rheer gedacht is

aan ,,welvaart" dan aan .,welzijn"

(uitspraak Peter Ingwersen CDA) is in

Zandvoort het jeugd- en jongeren werk
wel stiefmoederlijk behandeld, aldus

zijn zienswijze. Betreurd werd dan ook
door de raadsleden dat er voorlopig

niets andrs op zit dan De Nachtuil te

slopen, waarvoor de uitkering van de
verzekering ad 11.500.— kan dienen.

Gert Toonen betreurde bovendien de
houding van de leiding van De Nacht-

uil, die voortdurend hinkend op twee
gedachten, „wél eigen ruimte," „sa-

mengaan Stekkie," uiteindelijk de zaak

had gesloten, en nu min of meer
verantwoordelijk was voor de toestand

waarin De Nachtuil zich bevindt. Hij

bepleitte ook een ,,voorzichtige"

sloop, wat dat dan ook moge beteke-

nen.

Aukema voelde echter niets voor het

boetekleed van Ingwersen en zei dat

het jeugd-en jongerenwerk in Zand-
voort niet was verwaarloosd, doch dat

de raad andere prioriteiten had gesteld

(renovatie PW, aula, zwembad. Noord-
buurt. Stekkie etc.) en dat geld slechts

éénmaal uitgegeven kan worden.
De overige raadsleden hadden geen
moeite met de sloop.

Exploitatie De Krocht

De besprekingen met Homex BV over

de exploitatie van De Krocht zijn nog
steeds niet afgerond. Er blijkt dat er

meer geld op tafel zal moeten komen
voor de voorgestelde renovatie van het

keukengedeelte dan de voorgestelde

ƒ 50.000,— die verdiesconterd zou

worden in de huurpijs. Zeker een ton

meer is nu gevraagd. Wethouder Auke-
ma zag toch wel kans de zaak rond te

breien, en deelde als antwoord op
vragen van Attema mee dat de exploi-

tatie zal ingaan per 1 mei 1981, en dat

het contract met Homex besproken zal

worden in de commissie financiën van

11 mei aanstaande.

Drie tegen

Het voorstel, het bedrag voor de archi-

tektleden van de schoonheidcommissie

te verhogen tot ƒ 200,— per vergade-

ring, ontmoette onverwachte weer-

stand bij de socialisten. Het voorstel

werd dan ook uiteindelijk aangenomen
met drie stemmen (PvdA) tegen.

Alarmnummer

brandweer
ZANDVOORT - Het alarmnummer
van de plaatselijke brandweer (12000)

is met ingang van heden overgescha-

keld naar de Regionale Brandweera-
larmcentrale te Haarlem en komt niet

meer binnen bij de gemeentepolitie.

Hiermede is een einde gekomen aan
service, welke 35 jaar gratis door de
politie aan de vrijwillige brandweer
werd verieend. Het brandweerkorps
wordt door deze maatregel vanuit de
reeds eerder genoemde alarmcentrale

gealarmeerd. De goede en prettige

samenwerking tussen de politie en de
brandweer blijft intussen gehandhaafd,
aangezien beide disciplines met een
directe telefoonlijn zijn verbonden met
genoemde Regionale Brandweeralarm-
centrale. I

AOVIES VAH AAHWEZIGBN OP mOROTTim

ordatGeen slopersha

nieuwe wi
ZANDVOORT - Ruimte, of liever het gebrek aan een 'eigen' ruimte
voor verschillende verenigingen die zich bezighouden met sociaal-

cultureel virerk, stond centraal in de discussie die' maandagavond in

het wükcentnim 't Stekkie werd gehouden.
Een discussie bij de presentatie van het 'voorontwerp sociaal-

cultureel plan' voor de periode 1982/1985 zoals deze voorlopig is

vastgesteld door de planvoorbereidingscommissie welzijn.

De belangstelling voor deze inspraak-

avond was niet bijster groot, hoewel
wél aanwezig waren vertegenwoordi-

gers van dié verenigingen en groeperin-

gen die direct belang hebben bij deze
welzijnsplanning. Op 7 mei zal een
tweede discussiebijeenkomst worden
gehouden in het Gemeenschapshuis,
waarna het voorontwerp aan het ge-

meentebestuur zal worden aangebo-
den, plus de discussiepunten die op
deze twee avonden naar voren zijn

gekomen.
Hoewel voorzitter Hogendoom van de
commissie die zich met de voorberei-

ding heeft beziggehouden in zijn ope-

ningswoord zei dat het zeker niet de
bedoeling was deze avond uitgebreid in

discussie te treden, bleven discussies

niet uit. „Deze commissie heeft tot

taak gekregen de gemeenteraad te ad-

viseren hoe het welzijnswerk in de
komende vier jaar aangepakt zou kun-
nen worden. Wat u voor u ziet is het

denkwerk van anderhalfjaar stoeien

met het welzijnswerk, waarover we

binnenkort beleidsadviezen aan de ge-

meente moeten geven".

Welzijn

Hoewel in deze nota uitgebreid wordt

ingegaan op de diverse aspecten van
het sociaal-cultureel werk in de ge-

meente; onder andere vormings- en
ontwikkelingswerk voor volwassenen,

opbouwwerk, amateuristische kunst-

beoefening, volkscultuur en kunstzinni-

ge vorming; bejaardenwerk, peuter-

speelzaalwerk: emancipatiewerk,

jeugd- en jongerenwerk, club- en
buurlhuisaktiviteiten, sportieve recrea-

tie etc.etc, was het de accommodatie
die centraal stond op deze avond.

Enquête

Hoewel uit de terugontvangen enquê-
teformulieren (slechts 134 van 6200)
naar een eigen accommodatie door
verschillende verenigingen werd ge-

vraagd, kan hiervan, aldus de nota,

geen sprake zijn.

,,Accommodaties dienen i.o optimaal

mogelijk benut te worden, terwijl niet

elke organisatie, groep of aktiviteit

over een 'eigen' accommodatie kan
beschikken", aldus de nota.

Duidelijk werd dat men wonderen lijkt

te verwachten van het nieuw te bouwen
wijkcentrum in noord. Hoewel de com-
missie geen antwoord kon geven op de

vraag of dit centrum 800 dan wel 1100

m2 groot zal zijn , moet dit centrum een
multifunctionele opzet hebben.

De plannen van de commissie werden
gesteund door vertegenwoordigers van

de Wijkraad Nieuw-Noord, die slechts

voor een peuterspeelgroep een uitzon-

dering wilden maken. De overige ruim-

ten moeten door meerdere groeperin-

gen gebruikt kunnen worden.

Kritiek

Gevraagd werd of door de commissie

een gericht accommodatie-onderzoek
was verricht. De veelheid van woorden
kon niet verbloemen dat dit kennelijk

niet was gebeurd. Aanwezigen waren
ervan overtuigd dat de commissie er

zich wel wat erg gemakkelijk van had

Langs de Vioedlijn

'De meimaand, die zo zelden de

naam van lente verdient, is het

zinnebeeld van een onverdiende re-

putatie.

Voltaire

(1694-1778)

Wijkraad

Nieuw Noord
ZANDVOORT - Op i2 mei a.s. orga-

niseert de Stichting Wijkraad Nieuw-

Noord in wijkgebouw 't Stekkie een

hoorzitting aangaande de structuurstu-

die van ^ndvoort. De avond begint

om 20.15 uur.

'Ais een- goede buur lt;jVcr..is.

il©! parkeren
ZANDVOORT - Door de waar-
nemend korpschef van de ge-

meentepolitie te Zandvoort
wordt de aandacht gevestigd op
het feit dat men o^ waterdag 2

mei van 07.00 - 21,00 uur niet

kan parkeren op de Grote
Krocht, Haltestraat en Kerk-
plein. Dit in verband met de
braderie die dan wordt gehou-
den. Wél is deze dag de Kerk-
straat voor doorgaand verkeer

opengesteld.

Zondag 3 mei zal, in verband
met het te houden muziekcon-

cours niet geparkeerd kunnen
worden op de Grote Krocht en
het gedeelte van de Prinsesseweg

waar op woensdag de weekmarkt
wordt gehouden.

ProgrammaZandvoortFestival
ZANDVOORT - Met enige trots

heeft de Stichting Zandvoort Festival

haar eerste programma ter gelegen-

heid van de opening van hel strand-

seizoen gepresenteerd.

Aanstaande zondag vindt voor de
badplaats een uniek muziekconcours
plaats waaraan ongeveer 60-65 ma-
jorette- en drumbands zullen deelne-

men. In de periode 1-5 mei zullen

diverse evenementen plaatsvinden in

een grote feesttent die geplaatst zal

worden op de kop van de Bredero-

destraal hoek Hogeweg, dus in hel

centrum van het dorp.

Speciaal wordt de aandacht geves-

tigd op de braderie die aanstaande

zaterdag zal worden gehouden van

10.00-20.00 uur in de Halte.straat.

Grote Krocht en op het Kerkplein.

Deze braderie zal feestelijk worden
geopend door de Beverwijkse kapel

,,Vrionel" die tot 's middags voor

gezellige muziek zal zorgen.

Bovendien is het programma op het

laatste ogenblik nog verder uitge-

breid met een discosltow op 5 mei in

de middaguren met de medewerking
van de bekende Zandvoortse disjoc-

key Marco de Boer.

Het programma, dat tot stand is

gekomen door samenwerking van

gemeente, hel bedrijfsleven, de VVV
en vele anderen, luidt dus nu als

volgt:

De L&S baud die medewerking verleent op zaterdagavond aan de feestavond

welke in de- grote feesttent zal worden gehouden

Vrijdagavond I met:

Jazz met medewerking van Jaap Dekkers's boogie set . revival jazzband . Beryl Brydon.

Zaterdag 2 mei:

Braderie Grote Krochl-haltestraat . Kerkplein, 14.00 uur groot kinderfeest met Les Diaboliques, 20.00 uur

feestavond m.m.v. Nico Haak, Bonny St. Clair en de L&S band.

Zondag 3 mei:

12.00 uur muziekfestival met 60 korpsen; concours op prinsesseweg en Grote Krocht, aanvang 12-30 uur.

20.30 uur: Marlboro drive-in-show met m.m.v. Krijn Torringa en Klaas Vaak.

Dinsdag 5 mei:

14.00-17.00 uur Disco voor de jeugd met medewerking van Marco de Boer (10 . 15 jaar).

20.00 Uur: Zandvoortavond m.m.v. De 'Wurf, Zandv-operette vereniging; Zandvoorts kinderkoor: Egerlander

Kapel, plus een modeshow van modehuis Papilton.

Voorverkoop van kaarten voor al deze evenementen: VW, Reisbureau

Kcrkman en Drogisterij Moerenburg in de Haltestraat.

afgemaakt door ie stellen dat er :n

Zandvoort nog ruimten over waren
(onder andere aula's van scholen etc.)

voor bepaalde aktiviteiten. (Kunstzin-

nige vorming, amateuristische kunst-

beoefening en bejaardenwerk).

Gevraagd werd ook door de aanwezi-

gen voorlopig niet leeggekomen gebou-

wen, zoals 't Zeepaardjc. de oude
Nicolaassschool. de oude katholieke

kerk etc. niet te slopen. Terwijl er nog
ruimte wordt gevraagd voor bepaalde

aktiviteiten (Rode Kruis, Vrouwen van

Nu, Bomschuitenclub etc), en bepaal-

de groeperingen graag over één van

deze gebouwen zouden willen beschik-

ken, vond men het onnodig de slopers-

hamer te hanteren, voordat het nieuw
te bouwen wijkcentrum was gereali-

seerd. De commissieleden hebben toe-

gezegd dit punt onder de aandacht van
het gemeentebestuur te brengen.

.6ANDVOORT - Maandag, 4 mei
a s /.al (lok in Zandvoort de jaar-

lijkse herdenking plaatsvinden van
de ücv.illencn siniN 10 mci 1940.

V';in IK. (KI uui iot zonsondergang -

21 D') uiii zuilen van ;ilie openbare
gehouwen de vlaggen halfstok wor-

den gehangen. De burgerij word)
verzocht deze gedragslijn te volgen.

Van 19.00 toi 19.30 uur wordt in de
Her\ornide Kerk een door de pljat-

selijke commissie Nationale Her-
denking voorbereide samenkomst
belegd. Het programma in de vorm
van zang en declamatie, die zovee!

als mogelijk is zullen zijn afgestemd
op het karkter van deze samen-
komst, wordt verzorgd door he!

Zaniivoorls Dames Vokaal Ensem-
ble, onder leiding van nicvruw Riet

•>:in I'ruissen. Het orgel wordt be-

speeld door de heer G. van Zwieten
de Blom

Ook ni! weer wordt bijzondere aan-

duchi gevraagd voor de collecte bij

de uitgangen van het kerkgebouw
voor He! werk van de plaatselijke

commissie .Stichting 1940-1945.

Op deze samenkomst sluit aan ,,de

stille tocht'', die aanvangt op het

Kerkplein. De stoet begeeft zich

Kiii;

Vil park
lüngs (ie gcbruikeiijki

het monument in het

Van !".4.^ .it tot iO seeondcn m oi

20.01! uur 7ulloi; de kerkklokken
luiden \'.in .lO.IKI uiii .i( lul w-.-'

minuten daririjj za! op óc herden
kingspki.its volkomen --lilte in jthl

worden genomen .'X.in de (urgjni
wordt verzneht de/e vlillc m er, il en

algemeen ic hetraclilen

De weg n.i.ii de lierdenknu'spl.'', iis

zal !e voet en in voikonu-:; ,!iI/vm-

gen worden .ifgelccd \'i,.'.:.;.-ii i.n

vaandels worden niet nit'ec^.'eTd

Het brengen van een bkiemcniiiildr;

op de herdenkingspia.its iv toc.;e-

staar;.

De plechtigheid aldaar wordt dce-

slotcn met toepasselijke mu/iek v.m

het Kopcrensemblc v;\n de Z.ind-

voortse Muziekkapel.
Hel verzoek geldt, dat op deze

|
avond van 19.30 tot 20.30 uin de

|
exploitatie in de horeca-bednjven

|
zodanig geschiedt, dat hieraan elk i|

vermakelijkheidsaspect ontbreekt.
|

dat de buitenverlichting - /oaK
|

neons en lichtbakken - is gedoofd en g
geen andere muziek ten gehore
wordt gebracht dan die van de
officiële Nederlandse radioprogam-
ma's.

KWMawiKiaemignauia

Zandvoorts

ZANDVOORT - De Zandvoortse gemcentebode. de heer E.A. Disco, heeft

ervoor gezorgd dat op de Flevohof het gehele seizoen de officiële gemcentevlag

van Zandvoort zal wapperen.
De vlag staat daar te midden van ruim 400 andere gemecntevlaggen uit het hele

land. de elf provincievlaggen en de immens grote koninkrijksvlag (9x6 meter).

Dit ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het 150 ha grote rekretieprojekt

Flevohof, dat tevens een presentatie van de Nederlandse land- en tuinbouw is met
prachtige tuinen en parken.

De vlaggendag werd georganiseerd in samenwerking met de heer Sierksma van

de Stichting voor Banistiek en Heraldiek en de heer M. Agtcrberg. gemcentebo-
de van Schipluiden, tevens voorzitter van de Bodekring West-Nederland en

specialist in de bestudering van het bode-ambsteken. Deze zogenaamde bodebus
is een onderscheidings- en waardigheidsteken van edel metaal, dat door de bode
bij bijzondere gebeurtenissen gedragen wordt. Dus ook tijdens de Nationale

Vlaggendag op Flevohof. Volgens beide heren was deze dag uniek, omdat m
Nederland nooit eerder zoveel gemeente-vlaggen en geineentebodcs op een dag
bijeen zijn geweest.

iZandvooits NieiMsblad

VRAAGT:

RESERVE

BEZOBG(ST}ERS

om in te vallen bü ziekte

en vakanties.

Aanmeldingen.

tel. 1 71 66

fJTSSHf^VtfiriiiSfltiift^i't^Mi'^ii^^

Uw kiéntiiiëi

ontyangi^^
Bel vrijdag voor;i2lÖ0Ït(üJ&

i'fi

Wij verzoeken alle klanten

die nog wat bij ons te

zoeken, te bestellen of te

betalen hebben, langs te

komen,

Met vriendelijke groeten
Wim Peeters

P.S. namen noemen we niet.

Haailem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / «el. (023) 31 26 55

Amstefdam: leidsestraat 8 (t>ij Koningspidn) / tsl. (020) 22 35 96
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Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor

ons hcct'i betekend delen wij u mede dat ge-

heel onverwacht van ons is heengegaan mijn

lieve man, on/x zorgzame vader en opa

Wilhelmus Johanncs Paulus

Yersteege

op de leeftijd \'an 6.3 jaar.

P. C. M. Versteege-Stavcnuiter

roni en V'vonnc

ircneen Herman
AniK'ke en Benny, Sarah

2(M1 l.EZandvoort, 23 april 1981

Van Lenncpweg 97 rood

De crematie heeft op 27 april te Vcisen plaais-

gevondcn.

De burqemeeslei vjn ^jndvoo'l brengt ter

openbare kennis, dat bij Koninklijk Besluit

van 18 maart 1981 no. 37 hot door de raad

d.d. 26 oktober 197G. no. 8, vastoestelde

bestemmingsplan "Koslveiloicnpaik deel lil'

ontierroepclijk is goodookeiird met uitzonde-
ring van artikel 1 , derde lid. ai tikel 3. ceistc

zinsnede, en attikcl 8. ondei r vat) do bij het
plan bctioiende voorsctiriftcn.

Het bestemmingsplan ligt toi secrctaiic

(bureau volkshuisvesting en r uimtclijke

ordening) voor een ieder ter inzage.

Zandvoort, 16 april 1981.
De burgemeester voornoemd,
K.C. van der Mijc Pzn. I.b.

gemeente
zandvoort

DIENST VAN
PUBLIEKE WERKEN

ophalen huisvuil
Op Bevrijdingsdag (5 mei) zal GEEN huisvuil

worden opgehaald.

De direkteur,

mg. N. Werlheim.

AUTORIJSCHOOL

Phil Waaning
Rijksgediplomeerd

KAN NOG
LEERLINGEN
PLAATSEN.
Brugstraat 20

ZANDVOORT
Tel. 02507 -120 71

Eyent. met
anti-slipcursus.

CREATIEF
voor

INLIJSTEN

Buureweg 7, zijstraat

van de Kerkstraat,

Zandvoort, .

tel. 02507 -173 67

1931 1981 m
Zaterdag 9 mei a.s. hopen wij met onze ouders,

groot- en overgrootouders

W. Paap
en

C. J. Paap-V. d. Mije
de dag te gedenken waarop zij 50 jaar geleden

in hel huwelijk zijn getreden.

Ter gelegenheid van dit heugelijke feit is er

die dag gelegenheid tot feliciteren van 17.00

lot 18.00 uur in Restaurant ,,Het Witte Huis",

Zeeweg 3 teOverveen.

Hun dankbare KINDEREN,
KLEINKINDEREN en

ACHTERKLEINKIND
ZANDVOORT, april 1981.

Bilderdijkstraat 3

gemeente
zandvoort

bekendmaking
SPOELEN BUIZENNET

Wegens het spoelen van het buizennet zal in

de navolgende nachturen de «v.iterdiuk zeer

gering zijn.

Het spoelen in Zandvoort vindt plaats in de
periode:

Maandag 27 april t/m vrijdag l mei a.s. van
23.30 uur • 5.00 uur en

Maandag 4 mei t/m 8 mei van

23.30 uur - 5.00 uur.

Hel spoelen voor Bentveld vindt plaats in de
• periode:

Maandag 1 1 mei a.s. van 23.30 uur • 5.00 uur
dinsdag v.m.

Men gelieve ïn deze perioden 's-nachts zo
weinig mogelijk waler Ie tappen of anders
wat water in voorraad te nemen.

Op 16 mei 1981 zijn onze ouders

Jan Keur (Pret)

en

Mien Keur-Cornet
(moeder Miek)

25 jaar getrouwd.

Gelegenheid om het zilveren bruidspaar te

feliciteren op 16 mei I98I van 16.00-20.00 uur
in de Helmersstraat 2, Zandvoort.

Pieter

Hendrik-Jan
Hans
Marleen

V
BIJ AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
niet alleen

FIAT
maar ook

MAZDA
AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
lOr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.{

|Dageiijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

ircimfietsonderdè
De Kopra tweewielerzaken zijn van oudsher

gespecialiseerd in een goed assortiment onderdelen
voor praktisch leder merk bromfiets.

Kom eens langs en laat u deskundig adviseren.

Vooral dit laatste is in dit vak erg belangrijk.

En wat de prijzen betreft, brommen we een aardig

eindje mee!

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur
DINSDAG • 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG -9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-17166

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

Yamaha cilinders

Voor het type FS-1. De
betere cilinder voor
de snellere jongens.
Eersteklas

Kopra-kwaliteit

voor

34?5
Ronde koplamp
Zwaar verchroomd, pas
send yooj Zündapp en
Kreidler.

Speciale aktle-prijs

2250

Schokbrekers
Open sportmodel voor
Kreidler, Zündapp
en Yamaha
Puike
uitvoering

1 ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
* levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

'• in een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Yamaha uitlaat FS-1
Voor de snelle jongens.

Het speciale
afgeschuinde
model. Ook >^'\Uj;iS*
deze prijs,;*^^j'--^»j>^

Jonge vrouw,
27 jaar, zoekt liefst

gemeubileerde

FLAT Of

ETAGE
(2 kamers, keuken,
douche, toilet) voor
permanente bewon.

Huur tot f 700,-

all-in.

Tel. 02507 • 1 61 94

Te koop:

4 aquarellen

en gewone

tekeningen

Nieuw Unicum,
Zandvoortselaan 165.

Vragen naar:

E. J. M. P. Weegels.

Gevraagd:

keuken-

hulp

Strandpaviljoen 21,

Driehuizen.

is snel.

Uitlaten

Het eendelige model
Voor Kreidler en
Zündapp en met
28 mm en 32 mm ,/^f;

aansluiting J^' '

Slechts «^

Peter Versteege
Haltestraat 18, Zandvoort,
telefoon 02507-14499.

GEZOCHT
voor juli en augustus,

event. september,

HUIS Of

BUNGALOW
of vrije flat.

Liefst met tuin,

voor 3 tot 4 pers.

(volwassenen).

Brieven met prijs-

opgave en bijzonderh.
onder nr. Z S27 aan
bur. van dit blad.

5 minuten

PÜSTERFOTO
Klaar terwijlu wacht!

Posterfoto 30x40 cm
iechts

PASFOTO'S
stuks

20,00

10,00
Galerij Kerksstraat, winkel 8

Tekstschrijver

heeft op flat

2 KAMERS
TE HUUR

voor jongedame of

vrouw.

Brieven or\deT nr. Z 526
bur. van dit blad.

G.K0I
Schuitengat?,

telefoon

13212
auto-brand-leven

alle verzekeringen

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN GASFORNUIZEN

Desliundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
/ oomaal:

Schelpenplein - Tei. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

T^ ^

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

KeesomstraatBI - Telefoon 1 53 51,

m UI

tp-rV'

;WICHT-KOSTUUMS

/ 249,- .o. f 298,var»

IIËCIAAIZA^K VOOR
IHÉRENNODEeaHERENKlEDING

^i KERKSTR.20 • TEL. 1 31 36

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. v. d. Bos

Bilderdijkstraat 5.

telefoon 13736

KEUR BROOD
Diaconiehuisstraat 36

Tel. 1 24 04

WIE WIL ONS HELPEN
bij het schoonhouden van ons

kantoor.

Tebevr.:

GROEIMESTEIIM
Tel. 02507 -184 84

VROUWENvannederlanu
GOOmWOUDEBHNIETWEG
HUISWGULDENWAARD!

eennleuwePlaytexBH:
direktlOguUentemg
bijbikv&ingvanuw
oudeBH.
Vènwelkmerkdanook.

PLAYTEX^
Kroon Mode

Haltestraat 55, Zandvoort.

GEMEENTE ZANDVOORT
De bouwregistratieverordening

Beunhazen voortaan het haasje

Er wordt in ons land flink gebeunhaasd,
vooral in de bouw. Dat is een publiek

geheim. Mening bouwer is onvoldoende
vakkundig; minig andere is dat wel, maar '

werkt zwart en ontduikt daarmee aller/ei

sociale en fiscale regelingen. Hün beider

naam is haas: beunhaas. En alhoewel het

begrip al eeuwen bestaat - het werd
oorspronkelijk gebruikt voor iemand die

zijn werkplaats op zolder had - is het nog
steeds actueel. Tot ergernis van de over-

heid, die - in het belang van haar burgers
- weinig op heeft met ondeskundigheid en
nog minder met het ontduiken van regels.

Vooral het laatste gaat immers praktisch

altijd ten koste van anderen. Daarom
heeft de minister van Volkshuisvesting,

daarbij gesteund door de Tweede Kamer,
de gemeenten in ons land verzocht geza-

menlijk de beunhazerij tegen te gaan.

Dat is mogelijk via het instellen van zgn.

bouwregistratieverordeningen.

Wat is dat ?

Zandvoort is een van de eerste Neder-
landse Gemeenten, die over een dergelij-

ke bouwregistratieverordening beschik-

ken. Wat is dat, behalve een word van
maar liefst 26 letters? Laten we beginnen
bij het eind. Een verordening is een
verzameling voorschriften betieffende

een bepaald onderwerp. Net als een wet,

maar dan op plaatselijk niveau. Het
woord registratie duidt uiteraard op het

registreren, het schriftelijk vastleggen

van iets. In dit geval van bouwwerkzaam-
heden, zoals het begin van het woord laat

weten. Zijn de inwoners van Zandvoort
dus voortaan verplicht hun bouwactivitei-

ten te laten registreren? Inderdaad.

Ook u

Onder ,,bouwer" wordt niet alleen de
grote aannemer verstaan, wiens trotse

borden bij ieder bouwwerk, dat hij onder
handen heeft, zijn naam vermelden. Bou-
wer is iedereen, die iets bouwt waarvoor
een bouwvergunning van de gemeente
nodig is. Dat bouwwerk kan een villa

zijn, maar ook een groot model kippen-

hok; een nieuwe keuken aan een oud
huis, maar ook een schutting in de tuin.

(Voor welk bouwwerk wel en voor welk
bbouwwerk geen vergunning nodig is, dat

is een verhaal apart). De dienst van
publieke werken, geopend op dinsdag en
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en te

bereiken onder telefoon 14841 toestel

152, kan u daar echter alles over vertel-

len. Bouwers zijn er dus in grote getale.

En misschien bunt u er ook een. Wat
moet u dan doen? Stel, dat u van plan

bent iets - groot of klein - te gaan bouwen
en stel dat u daarvoor een vergunning
hebt gekregen. De gemeente kent dan al

de datum en het nummer van de vergun-

ning: en ook de plaats waar het bouw-
werk moet verrijzen en de aard ervan.

Deze gegevens noteert de betreffende

ambtenaar in het nieuwe bouwregistcr.

En u van uw kant moet - met naam en
toenaam - laten weten wie de aannmer is

of de bouwondernemer; dat kunt u zelf

zijn of hij, aan wie u de opdracht tot

bouwen geeft. Officieel gevestigde bou-
wers zijn onder nummer ingeschreven in

het handelsregister. Ook dat nummer
komt in het bouwregisler Ie staan. De
gemeente noteert deze gegevens het liefst

tegelijk met de aanvraag om een bouw-
vergunning. Is dat niet mogelijk, dan
uiterlijk twee dagen voor de start van de
bouw. Maar als u nu geen aannmer bent

en geen bouwondernemer, maar gewoon
een handige particulier, die een vergun-

ning heeft gekregen voor het bouwen van

bijvoorbeeld een schutting. Moet u dan
ook worden ingeschreven. En mag u dan
eigenlijk wel bouwen? Op beide vragen

luidt het antwoord: ja.

Kijk.,

Kijk, de bedoeling van het instellen van
een openbaar bouwregistcr is - nogmaals
- om de beunhazerij tegen te gaan. Rijk
en gemeenten willen zo langzamerhand af

van die bedrijven, die - zonder dat zij als

bouwbedrijf een vestigingsvergunning

hebben - bouwen voor derden. Niet

alleen zijn ze in veel gevallen onvoldoen-
de vakkundig, maar bovendien lichten ze

de hand met allerlei verplichtingen tegen-

over de schatkist én tegenover hun werk-
nemers. Zo kunnen zij hun prijzen laag

houden. Daarmee vormen ze een ernstige

bedreiging voor die bedrijven, die wel
hun fiscale en sociale plichten nakomen
en daardoor duurder zijn; maar ze vor-

men ook een bedreiging voor hun eigen

werknemers, die geen enkele sociale ze-

kerheid hebben. De overheid heeft ook
weinig op met die beunhazen, die - terwijl

ze leven van een uitkering, waaraan
iedereen meebetaalt - soms er veel zwart
bijverdienen. Maar de overheid heeft

geen enkele moeite met de particulier,

die voor zichzelf en dus zonder enig

winstbejag bouwt.

Kamer van Koophandel
De gemeente registreert en controleert

tijdens de bouw of de gegevens op het

bouwregistcr (nog) kloppen. Nu komt,
zoals u weet. Bouw- en woningtoezicht

tijdens de bouw van een bouwwerk,
waarvoor een vergunning is afgegeven,

altijd even kijken; dus dat controleren

gaat in één moeite door. De gegevens

gaan naar de Kamer van Koophandel in

Haarlem, die nagaat of de aannemer
en /of bouwondernemer zijn opgenomen
in het handelsregister. Blijkt ér wat dat

betreft iets mis te zijn, dan komt de

Economische Controledienst in 'actie,

waarna voor de overtreder een rechts-

zaak het gevolg kan zijn.

Openbaar
Zoals al opgemerkt is het bouwregistcr

openbaar. Het ligt - op het bureau van

publieke werken - voor iedereen ter

mzage. En zo hoort het ook. Zeker nu
sinds vorig jaar een nieuwe wet - de Wet
Openbaarheid van Bestuur - de burger

het recht geeft op zo volledig mogelijke

informatie van de kant van de overheid.

Dat geldt dus ook voor de inwoners en de

overheid van onze eigen gemeente.

Nog eens in het kort

In Zandvoort is een bouwregistratiever-

ordening van kracht. ledere bouwer, be-

drijf of particulier, is verplicht voor het

opnemen in het openbare bouwregistcr

de volgende gegevens te verstrekken:

datum en nummer van de bouwvergun-

ning; de plaats van het bouwwerk; de

aard van de werkzaamheden; naam en

adres van de aannemer c.q. de bouwon-
dernemer; van de persoon, voor wie

wordt gebouwd; de namen en adressen

van hen die aan het karwei meewerken;

en de nummers, waaronder al die perso-

nen zijn ingeschreven in het handelsregis-

ter. Op die manier hopen de ministers

van Volkshuisvesting en Binnenlandse

Zaken, de staatssecretaris van-fconomi-
sche Zaken, de Tweede Kamer, de ge-

meenten, de Economische Controle-

dienst en de Kamers van Koophandel het

euvel van de bcunhazcnj 'Voorgoed te

kunnen uilbaniicn. .Etr'zijn - om het zo

maar eens te zeggen - de beunhazen
voortaan het haasje.

Coll.

ES/



flANDSTAD PUBLICATIES 5 VRIJDAG 1 ME1 1981 PAGINA S

randstad ^
AALSMEERDER COURANT
UITHOORNSE COURANT
ONS WEEKBLAD
HET STREEKBLAD DE RONDE VENER
ZWANENBURG HALFWEGSE EN
BADHOEVE SLOTENSE COURANT
HOOFDDORPS VENNEPER NIEUWSBLAD
HEEMSTEEDSE BLOEMENDAALSE EN

• BENNEBROEKSE COURANT
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

MEDIAKEUZE IN RANDSTAD
NOORD EEN DUIDELIJKE ZAAK

B.V. nANDSTAO PUBLICATIES
Dorpsstraat 8 — Aalsmeer
Postbus 264. 1430 AG Aalsmeer
TELEFOON 02977-2B411

W BELLEN

^02507 - 1 71 66*

ADVERTEREN MET EEIM
GOEDPRODUKT

is een dienst bewij/en ann de Ic^uts.

Onze le/ers beseften dat, dauroiii
worden de udvcrtentiepiKjina's /o goed
gelezen, daarom ook zijn de
adverteerders zo ingenomen inei

Zandvoorts Nieuwsblad

aa reine
Kerkstraat 15

Telefoon 12253

Heeft in seizoen- of jaarbetrekking

plaats voor

jonge restaurantkok
J:.21 jaar

cafè-restaurantkelner
met ervaring.

't Kinderwinkeltje

Buureweg 1, Zandvoort
telefoon 16580

is weer open met

een nieuwe

kollektie en in een

nieuwe sfeer.

Komt u gauw
kijken?

Colpitt bv
Zandvoort - Holland
Telefoon 02507-15941 - Telex 41099

Fabrikant van Hoog-Frequent lasmachines

voor de plastic-verwerkende industrie

zoekt op korte termijn een

allround

medewerkster
Haar werkzaamheden zullen omvatten:
- verzorging korrespondentie
- bediening telefoon en telex

- typewerkzaamheden
-onderdelen verkoop
- alsmede verdere administreitieve

werkzaamheden
De juiste kandidate zal beschikken over veel

initiatief en werklust.

Met gemaakte vakantie-afspraken wordt
rekening gehouden.

Belangstellenden kunnen telefonisch een
afspraak maken vooreen informatiefgesprek:

telefoon 02507-1594J.

Keesman
Jan Steenstraat 1.

Voor glas, behang,

Histor-verf

klompen, schoon-
maakartikelen

etc. etc.

Telefoon 72425.

EXTRA GOEDKOOP

linnen zomerschoenen
in de kleuren wit, blauw, zwart en beige

24.90
Schoenboetiel(

HARMS
Diaconiehuisstraat 5

{zijstraat V. d. Haltestraat].

Drogisterij • Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN

voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507-1 6123

Biedt zich aan, zelf-

standige

huishoudelijke

hulp
voor hele of halve

dagen.
Mevr. Smit,
téT. 023 -312436.

BRADERIE-AANBIEDIIMG:

Op onze kraam voor de winkel

'».DROP 4,95
Drogisterij - Parfumerie

MOERENBURG
Haltestraat 8 - Zandvoort

fiets-accessoires
Erop uit met de fiets, dat is een regelrecht feest op
twee wielen. Dat fietsplezler kan nog groter worden

als u eens komt kijken naar de leuke en handige
toebehoren, die er de laatste jaren op de markt zijn

verschenen. Onze keuze is groot en wij zullen u

graag adviseren!

Kaartleesklemmen
Handige zwaar ver-

chroomde klpm.

die eenvoudig op
ieder stuur gemon
teerd kan worden.
Uw routekaart zit

dan in een kunst-
stot mapje wa-
terdicht verpakt

VanSteco f 19,95

Kleiner model f 12,95

vanaf

Brooks zadels
Kritische fietsers

kiezen echte
leren zadels
van Brooks.
Voor kwaliteit, zit

gemak en stijl

Voor zowel
professioneel

als normaal fietsgebruik.

Speciaal B-66 model in

dames- of herenultvce-

ring;

Maar u zit dan ook^

wel als een vorst!

Fietspomp
op planK
Degelijke pomp
op stevige planK,

van hollandse

tabrlkaat Jumbo.
Kompleet met
.slang

H '"asi
®

22sainenweikende Iletsenzaken

PeterVersteege
Haltestraat 18„Zandvoort,
telefoon 02507-14499.

Afgelopen zaterdagavond is weggelopen een
10 maanden oude

kortharige poes.
Schildpad kleur. Roepnaam PALET.

J. Termes
Oosterparkstraat 33

JUPITER
Raadhuisplein

vraagt

ervaren
verkoopster

Aangeboden

WOONRUIMTE
in Zandvoort voor een meisje dat met

2 andere jonge vrouwen een woning wil delen.

Gebruik van woonkamer, keuken, douche,
toilet, eigen slaapkamer. Nabij centrum en

strand.

f 335,- excl. per maand.
Br. o. nr. Z 529 bur. v. d. blad.
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MOM CHERI
KEBSEN BONBONS

doos 15 stuks
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In vakantiecentra gelden hogere prijzen en dat is

niet onredelijk, want de winkeliers moeten hun jaar

omzet in een paar hoogseizoen maanden behalen.
Zelf proviand meenemen geeft een grote besparing,

waardoor u andere leuke dingen kunt doen en
aanschaffen!

Kom alvast kijken in onze supermarkten, alles staat

voor u uitgestald want wij zijn groot in vakantie
proviand!

AJ.F SOEPEN ZILVERZAKJES 27

GESCHENKVERPAKKING

BENE PASCAL
Paris - Londen

IBOAPPEIPUREE 99

SE flROP 400 GRAM

n heerlijk

stukje

zeep met
cologne
spay.

:-'M;

IK lEVERPASTEI 3 ""^'^^
1.49

lAVIOLI
(deegkoekjes
in tomatensaus) 99

iTER ROOKWORST

é

'r^^v.

>v^v^
é

Wü KOCHTEN
WEER ZO'N PARTU

j
-rn

/.
' >.

A '^

IN FRAAI DECOR-DIVERSE MATEN
L 1 / ^ - / ^ / P k

JIPHIIfORST JAMPOT

EABïA maaltijden

ËEBROKEN RÜST-KIIO 99
, \ V.-'*^^/*ltX «"^

^Vj

iHAMKORRElS
300
GRAM

EüA margarine i'sS';. 1.99

PPEIPES filter

:N AEWAS-IITER

IRS lunciimeat

;acao 100 GRAM
NUTROMA
CUPS SOFEIEIWEIK

Uit eigen

banket bakkerij

PRACHTIGE

IHOEDERDAG

zolang de voorraad strekt

CRÈME / DOUCHE
aan het handige

koordje

' l^:^:r .-,

GROTE BIERGLAZEN NIVEA

l
STUKS

-; in handige

;; mceneem-
'j set verpakt

"•

'1. Tl F-.'

J ^rJ

^

ZONNEOLIE of MiLK

Tri '^1^-1Si

COFFEECREAMER
pot 200 gram

IPERMUNT 4 -"en 1.2S

leuk voor op het balcon

op te hangen, zo'n plastic

ANTEN- ^
iNGPOT

^^^^ f en SCHOTELS

MET
• LEUKE EN

FRISSE
DESSINS
VANA Fr

DQPERWTEH

UTERBUK
middelfijn

KfilSE

ONTBUTKOEK
350 gram zwaar

1 ,i^^,rf
t

r-cT^r''™^™^'
j^v^»

I I
Ij

E^ J f' 4 "^ 1

- A (

.:.-^4^..(w^..,U'.',;.-j,..i«
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landvoortmeeuwen aan kop

loor misstappen concurrenten
JANDVOORT • Door een nipte 1-0

overwinning van Zandvoortmccuwcn
jp KIC, en de misstappen van Velsen,

VSV en DEM, gaan de Zandvoortcrs nu
illeen aan kop in de derde Idasse

KNVB. In een iiarde wedstrijd raal<tc

^andvoortmeeuwen in de slotfase nog in

de verdrukking, waardoor liet moei-

jaam het einde liaaldc. Een beter afwer-

ken van de kansen had dit kunnen
voorkomen.

Nadat KIC als eerste het doel van Ed
Steffers opzocht, zonder ook maar
gevaarlijk te kunnen worden, was het

Zandvoortmeeuwen dat de beste mo-
gelijkheden wist te creëren. In het doel

van KIC stond Kok een fantastische

partij te keepen, en met enige katachti-

ge reacties voorkwam hij een zeker

ijkende treffer. Zo werd John van der

Zcijs keurig vrijgespeeld, doch keeper

Kok redde prima. Zandvoortmeeuwen

bleef de aanval opzoeken en bouwde
aan een veldoverwicht. KIC trachtte

met wat plaagstootjes iets terug te doen
maar de Zandvoortse achterhoede gaf

geen krimp.

De badgasten bleven komen. Op links

onder nam Chris Jongbloed een gcwel-

'dige rush tot vlak voorbij de Bever-
wijkse doelman, maar ook dit gevaar
wist hij te keren.

Na de rust trok Zandvoortmeeuwen,
met de wind in de rug nog meer ten

aanval. Rechtsbuiten Frans Makau had
er zm in. Hij speelde zich vaak goed
vrij en verzond enige gave voorzetten,

maar steeds stond doelman Kok een
treffer in de weg. KIC moest het

hoofdzakelijk hebben van uitvallen,

waarbij uit een daarvan bijna gescoord
werd. Een voorzet van rechts was iets

te hoog voor de KIC-linksbuiten, die in

een laatste poging om de bal in te

koppen tegen de paal belande. Hierbij

blesseerde hij zich, waardoor hij zich

moest laten vervangen.

Vrije trap

Het duurde tot aan de twintigste mi-

nuut voordat Zandvoortmeeuwen de
leiding kon nemen. John van der Zeijs

werd net buiten het strafschopgebied

gevloerd. De toegekende vrije trap

werd door Aaldert Stobbelaar langs de
muur in de hoek van het doel geplaatst,

1-0. Enige minuten later was diezelfde

speler er bijna de oorzaak van dat KIC
op gelijke hoogte kwam. Een onvoor-
zichtige terugspeelbal werd door een
KIC-aanvaller onderschept en deze ste-

vende geheelvrij op doelman Steffers

af. Gelukkig redde Ed Steffers de
situatie door de bal corner te verwer-

ken. Zandvoortmeeuwen pakte de
draad weer op en enige combinaties

door het midden van de Beverwijkse
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defensie brachten Pieter Keur in stel-

ling maar met zijn schoten zat het niet

mee.

Ruwer

KIC trachtte alsnog de gelijkmaker te

forceren en dat ging niet altijd met
vriendelijk spel. Harde tackels deed de
scheidsrechter menigmaal doen ingrij-

pen. Het spel werd er niet beter op,

waardoor een rommelige slotfase ont-

stond. KIC gokte op de gelijkmaker,

doch Zandvoortmeeuwen kreeg de bes-

te mogelijkheden. Pieter Keur slalom-

de langs twee verdedigers en wilde ook
de keeper nog passeren, maar dat was
te veel van het goede. Even later

wederom een goede mogelijkheid. Ed
Vastenhouw rukte ver op tot voor de

KIC-doelman. Zijn voorzet op een
geheel vrij voor het lege doel staande

Marcel Schoorl was echter te hard,

zodat ook deze kans teloorging.

Ondanks dat het geen al te beste

wedstrijd was is de zege van de Zand-
voortcrs volkomen verdiend en deze
had ook gezien de krachtsverhouding

en de kansen zeker groter moeten zijn.

Zandvoortmeeuwen speelt i.v.m. een

groot jeugdtoernooi a.s. zondag, de
competitie wedstrijd tegen VVSV '30 niet

op zondag, maar reeds op zaterdag-

avond. Aanvang 18.00 uur. Velden
Vondellaan.

1,^ |^;^-^.;>^;-^X7 -
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De Sports 2000 die zondag weer van start gaan.

Voorjaarraces

Sportprogramma

Voetbal

Zaterdag: Zandvoortmeeuwen
WSV'30 18.00 uur Sportveld Vondel-

laan.

Terrasvogels - Zandvoort'75 14.30 uur

v.d. Aartsportpark te Haarlem-Noord,
wedstrijd om het algeheel kampioen-
schap van de afdeling Haarlem KNVB.

Handbal
Zondag: ZVM dames - Wijk aan Zee
13.10 sportvelden binnencircuit.

Zaalvoetbal

Vrijdag: vijf wedstrijden in de Pelli-

kaansporthal te Zandvoort. Aanvang
eerste wedstrijd 19.00 uur.

Woensdag: eveneens vijf wedstrijden

in de Pellikaansporthal. Aanvang eer-

ste wedstrijd 19.00 uur.

ZANDVOORT - Na de spannende
Paasraces op 20 april, organiseert de

Nederlandse Autorensport Vereniging

Koppelwedstrijd
ZANDVOORT - Op 2 mei a.s neemt
een Zandvoortse ploeg deel aan de
Grand Prix Damiate. Deze wielerwed-
strijd is een zgn. koppel-aflossingswed-

strijd welke 12 uur duurt. Een team van
Peter Versteege traint keihard op het

circuit om in Haarlem een goed figuur

te slaan. Uit een selectie van diverse

renners worden 4 man gekozen om deel

te nemen. Het team bestaat uit de
volgende renners: Jaap Schilder, Joop
Goedegebuure, Hans Konijn, Martin
Scholtz, Piet Visser en staat onder
leiding van ploegleider Bob Arnoldi.

haar tweede racedap zondag 3 mci op
het circuit van Zandvoort. Races voor

de Nederlandse en Benelux kampioen-
schappen in de Formule Ford 1600.

Formule Ford 2000, Sports 2000. icr-

wijl voor het Nederlands kampioen-
schap er twee races worden verreden

met Produktietoerwagens. Ongetwij-

feld een hoogtepunt zal de kart-racc

zijn. De karts zorgden tijdens de Paas-

races voor veel spcctake! De/e kleine

250 cc-monstertjes rijden op 3 mei hun
tweede race voor het Nederlands kam-
pioenschap.

De toegangsprijs is Kug gehouden.
Voor alle rangen tien gulden, terwijl

kinderen lot 12 ja. ir. onder geleide,

gratis toegang hebben.

Tevens is er voor iedere bezoeker een
gratis programma. Voor de trainingen

op zaterdag 2 mei is geen toegangsprijs

verschuldigd.

Programma
13.00 uur RACE Karts 250 cc.

13 25 uur RACE Formule Ford 2000 Ie

heat.

13.55 uur RACE Produktietoerwagens
boven 1600 cc

14 .10 uur RACE Sports 2000
15.05 uur RACE Formule Ford 1600
15.45 uur RACE Produktietoerwagens
tot 1600 cc

16 25 uur RACE Formule Ford 2000 2e
heat

AFAFA heeft nieuwe voorzitter

ZANDVOORT • De Academy for Asian

Fighting Arts heeft een nieuwe voorzit-

ter. Het is Paul van der Kruk die de
functie van Peter Koopman heeft over-

genomen.

Paul is al een aantal jaren lid van de
Academy en heeft de nodige ervaring

op bestuursgebied. Hij is onder andere

porzitter geweest van de Zandvoortse

j
rf Vereniging en heeft in belangrijke

jate meegewerkt aan de totstandko-

ng tussen de fusie van de beide

.andvoortse Surfverenigingen.

feter Koopman, die vanaf de oprich-

V ; van AFAFA voorzitter is geweest,

blijft aan de vereniging verbonden als

technisch hoofdleider.

Deze bestuurswisseling vond plaats op
de onlangs gehouden, druk bezochte

ledenvergadering waarin tevens René
Kamperman werd benoemd tot tweede
secretaris. Veel belangstelling ook op
deze vergadering voor de informatieve

lezing over Tai-boxing die werd gehou-
den door Richard van Asdonck.
Op woensdag 29 april zijn de outdoor-

trainingen weer begonnen en kan men
zich nu reeds opgeven voor de cursus-

sen Karate, Kick-boxing en Jiu-Jitsu.

Inlichtingen bij het verengingsgebouw
Brugstraat 17 te Zandvoort.
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Strafschopspeciali8t(E)

ZANDVOORT - Op zaterdag 2 mei
a.s. worden op de velden van Zand-
voort '75 twee sportmanifestaties ge-

houden. Vanaf 10.00 uur worden er

wedstrijden gespeeld voor de F-ju-

nioren (6-7). De deelnemende ver-

enigingen zijn: Halfweg; HBC; Her-
cules; KHFC; Lisser Boys en Zand-
voort'75.

Om 14.00 uur vangt de strijd aan om
de bekers betreffende: ,,'Wie wordt
de Zandvoortse strafschopspecialis-

t(e) 1981. In de week van 27 april tot

2 mei zijn de voorrondes gespeeld,

waaraan ruim honderd deelnemers

in verschillende leeftijdsgroepen

deelnamen. De vijf besten in de
diverse groepen zullen dan zaterdag

strijden om de eerste plaats, waar-

voor door de sociëteit Duyslerghast

en het kampioenselftal van Zand-
voort'75 een beker beschikbaar is

gesteld. Als herinnering zullen de
finalisten een medaille met inscriptie

in ontvangst kunnen nemen.

Medina uit gevarenzone

SC Hong Kong niet verder

gelijkspel tegen Kampong
UTRECHT -.In de laatste wedstrüd om
het districtszaalvoetbalkampioenschap

kon SC Hong Kong niet tot een overwin-

ning komen. Tegen het zeer laf spelend

Kampong uit Utrecht, wisten de Zand-
voorters een 1-1 gelijkspel uit het vuur
te slepen. In de eerste klasse speelde

Medina Carpcts geen grootse wedstrijd,

maar zegevierde toch met 7-2 op het

zwakke Rieko. Door dit resultaat is

Medina uit degradatiezorgen geraakt.

SC Hong Kong

Voor weinig toeschouwers is de strijd

tussen Kampong en SC Hong Kong
weinig aantrekkelijk geweest. Doordat
Kampong snel gebruik maakte van
treuzelen in de Zandvoortse defensie,

en dit direkt aftrafte (1-0) trokken zij

zich geheel terug in de verdediging.

Het spel speelde zich voornamelijk af

op Utrechtse helft, maar er was voor
Hong Kong geen doorkomen aan. Vier

man voor het doel en vertragend spel

van Kampong, zorgden er voor dat er

weinig ruimte was voor Hong Kong om

tot een snelle en goed opgezette aanval

te komen.
In de tweede helft kwam Kampong
helemaal niet meer tot behoorlijk zaal-

voetbal. De Zandvoortse doelman Ed
Steffers heeft de gehele tweede helft op
helft van Kampong als vijfde aanvaller

gespeeld om alsnog tot een gunstig

resultaat te komen. Vaak onoverzichte-

lijke situaties voor het Kampong doel,

doch het duurde tot de 19e minuut eer

Richard Kerkman uit een scrimmage
de gelijkmaker wist te forceren, 1-1.

Ook nu bleef Kampong volharden in

het zeer negatieve spel. Hong Kong
probeerde wel in de slotfase de over-

winning te forceren, maar de vorm van

voorgaande wedstrijden konden zij niet

te pakken krijgen.

De eindstand in de strijd om het

districtiskampioenschap is geworden:
1. Hovocubo 6-12; 2. Kampong 6-6; 3.

SC Hong Kong 6-5; 4. Erotcx 6-1.

Medina Carpets

Tegen een zonder wisselspelers spelend

Rieko speelde Medina Carpets geen

beste partij. De mannen van coach Eli

Paap namen de strijd te gemakkelijk

op. Ondanks dat het in het geheel niet

liep kon Rieko helemaal geen vuist

maken, en namen de Zandvoortcrs

toch een voorsprong, 3-1 ruststand.

Na de pauze een wat beter combine-
rend Medina dat onder leiding van een
trefzekere Lifa Lock vrij gemakkelijk
de stand opvoerde naar een 7-2 over-

winning. Beste man was Lifa Lock met
3 doelpunten, terwijl de overige doel-

punten kwamen op naam van Louis van
der Mije 2, Peter Logmans 1, Sjaak

Jansen 1. Het waren echter wel twee
belangrijke punten in de degradatie

strijd, die nu geheel is afgewend.

Schoolvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - De subcommissie
voor het schoolvoetbal in Zand-
voort heeft besloten het toernooi

opnieuw te verspelen in een halve
competitie en wel op 4, 7 en 8 mei
aanstaande. De wedstrijden zullen

na de middagschooltijd gespeeld
worden. Door diverse oorzaken is

men gedwongen het toernooi later

te verspelen en dit houdt dan in dat

er dit jaar niet op de velden van
Zandvoortmeeuwen aan de Vondel-
laan wordt gespeeld, maar op de
terreinen van Zandvoort '75 in het

binnencircuitterrein, ingang tunnel
Oost.

Het wedstrijdprogramma, is na lo-

ting als volgt samengesteld:
Maandag 4 mei
Veld I:

15.30-16.00 uur: Nicolaas/Plesman
16.00-16.30 uur: Nicolaa/ Oranje
Nassau
16.30-17.00 uur: Maria/Hannie S
17.00-17,30 uur: Beatrix/Maria

Veld II

15.30-16.00 uur: Oranje Nassau/-
Van Heuven
16.00-16.30 uur: Plesman/Hannie
S
16.30-17.00 uur: Betrix/Van Heu-
ven

Donderdag 7 mei

Veld I

15.30-16.00 uur: Van Heuven /Ni-
colaas

16.00-16.30 uur: Plesman / Maria
16.30-17.00 uur: Nicolaas Hannie S
17.00-17.30 uur: Plesman /Oranje
Nassau

Veld II

15.30-16.00 uur: Beatrix/Hannie S
16.00-16.30 uur: Beatrix /Oranje
Nassau
16.30-17.00 uur: Van Heuven /Ma-
ria

Vrijdag 8 mei
Veld I:

15.30-16.00 uur: Beatrix/Plesman
16.00-16.30 uur: Oranje Nassau/-
Maria
16.30-17.00 uur: Plesman /Van
Heuven

17.00-17.30 uur: Van Heuven/

-

Hannie S

Veld II:

15.30-16.00 uur: Maria /Nicolaas
16.00-16.30 uur: Nicolaas /Beatrix
16.30-17.00 uur: Hannie S/ Oranje
Nassau
Indien weers en/of terreingesteld-

heid de normale afwikkeling van het

programma verhinderen, zal de
commissie nadere beslissingen ne-

men, die zo spoedig mogelijk ter

kennis van de scholen gebracht zul-

len worden.
Voor de deelnemers zijn de onder-

staande spelregels uitermate be-

langrijk:

1. De wedstrijd duren 2 maal IS

minuten, zonder rust, wissel na 15

min.

2. Probeer op tijd voor de wcdstryd
aanwezig te zijn (vooral voor de
eerste wedstrijd)

3. Bij ieder elftal dient een begelei-

der aanwezig te zijn.

4. Er mag zich geen publiek binnen

de lijnen en achter de doelen bevin-

den; scheidsrechters zien hierop

streng toe!

5. De aansprakelijkheid i.v.m. even-

tuele ongevallen berust voor zover

het K.N.V.B.-ledcn betreft by de

bond. Niet-K.N.V.D.-lcden kunnen
voor /I0,5S verzekerd worden. Zij

moeten apart worden opgegeven.

6. InschrüfTormulicrcn geheel inge-

vuld opsturen aan bovenstaand

adres. De spelers moeien op i april

1981 de leeftijd van 30 jaar hebben
bereikt en mogen nog geen 14 jaar

zün. Hierop zal worden toegezien.

7. Als spelers en / of supporters zich

niet aan de bepalingen houden, kan
dit pcrsooniyke uitsluiting of uilslui-

ting van het elftal ten gevolge heb-

ben.

S. In alle gevallen waarin niet is

voorzien, beslist de commissie.

Wanneer jullie dit dan allemaal

goed gesnapt hebben, wensen wij

jullie veel succes, zorg in ieder geval

dat je op tijd bent, speel fair en

vergeet je voetbalschoenen niet!

Moeizame zege voor

ZVM-handbalsters
ZANDVOORT - De ZVM-handbalsters
behaalden een moeizame doch dik ver-

diende 5-7 overwinning op Hoofddorp
2. Door de zege draaien de dames
uitstekend mee in de kop van de rang-
lijst. De heren leden een kleine 13-14

nederlaag na een spannende strijd tegen

CSV.

Dames

Op het gras van Hoofddorp (komt nog
slechts zelden voor) konden de Zand-
voortsen maar moeilijk in hun spel

komen. De balcontrole liet te wensen
over en ook de anders zo gevaarlijke

breaks kwamen niet geheel uit de verf.

Ook Hoofddorp had het moeilijk en
zag ook geen kans om goede aanvallen
op te bouwen. ZVM wist steeds aan de
goede kant van de score te blijven, wat
een ruststand oj^leverde van 2-3.

Na de doelwisseling een vrijwel gelijke

situatie. Bijna gelijkopgaand met een
iets beter ZVM dat toch moeite had om
Hoofddorp op grote achterstand te

zetten. Hoofddorp kon echter niet

voorkomen dat ZV.M met een 5-7

overwinning van het veld stapte.

Doelpunten ZVM: Truus Drayer 3,

Astrid Molenaar 2. Eily Bol I, Erna
Duker 1.

Heren.

De Zandvoortse heren verioren wel.

maar speelden een goede wedstrijd

Jeugdtoernooi

Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - A.s. zaterdag en

zondag organiseert de jeugdcommissie

van Zandvoortmeeuwen een groots op-

gezet toernooi voor alle jeugdelftallcn

van Zandvoortmeeuwen. Aangezien
Zandvoortmeeuwen in de loop van dii

jaar 40 jaar bestaat besloot de jeugd-

commissie alle 26 jeugdteams aan te

laten treden. Met de verenipinpen

Rood Wit A; WA en Hoofddorp zal

om een totaalprijs gestreden worden.

De wedstrijden vinden plaats op alle

velden van Zandvoortmeeuwen, l.w.

aan de Vondellaan en de v. Lennep-
weg.

tegen het technisch iets betere CSV. In

de eerste helft liepen de Zandvoortcrs

een te grote achterstand op (4-7). In de

tweede helft kwam ZVM nog wel terug

tot 9-9, maar de krachtsinspanning was
te groot geweest om deze stand vast te

houden. In de spannende slotfase wist

CSV. met meer overleg spelend, steeds

ZVM één doelpunt voor te blijven.

Dank zij een goede inzet van ZVM
kwamen zij niet verder dan 13-14.



l-nfeijap
Jaap Dekker bpogierset

Revwahiazz BantI

"; i^Brydqn
,

. 20.00 Üurr entree 7,50

2 mei

Grote braderie

Haltestraat, Grote Krocht,

Kerkplein - 150 kramen

2 mei Feest

m.m.v. Nico Haak, Bonny St-Clair,

Sanitza Les Band
20.00 uur, entree 7,50

2 mei

Groot kinderfeest

m.m.v. Les Diaboliques

14.00 uur, entree 2,00

3 mei
Muziekfestival

met

60 korpsen
Aanvang défilé 12.00 uur

5 mei
Zandvoort-feest

m.m.v. DeWurf -z.o.v. 2
kinderopp. Egerlanderkapel.

Modeshow van Modehuis Papilion

20.00 uur, entree 2,00

^oór nadere informatie Drogisterij MOERENBURG Haltestraat S, Zandvoort, telefoon 02507-6123

LOODGIETERSBEDRIJF

P. VERSTERRE
Installateur van gas, water en

centrale verwarming

DAKBEDEKKING
Amstellaan 3 - Heemstede
Telefoon 023 - 28 19 18

U belt - wij komen.

Ochtendbladen

De Volkskrant en Trouw
vragen

vakantiebezorgers
voor de maanden juli en augustus

voor Heemstede en omgeving.

Verdienstei / 55,— per week.
Telefoon 023-338673.

BEETHOVENGYeLUS 1981
Concertgebouw Haarlem
vrijdagen 8, 15 en 22 mei - 20.15 uur

dirigent: JERZY KATLEWICZ
solisten: KARIN LECHNER, PETER FRANKL

en YOURI EGOROV - piano
uit te voeren werken:
Ouvertures Leonore 3, Egmont en Coriolan

Pianoconcerten 1, 3 en 5, Symfonieën 4, 7 en 8

Abonnement 3 concerten / 30,— (a.i.)

C.J.P.-abonnement / 16,— (a.i.)

Losse kaart ƒ 15,

—

C.J.P. / 7,50

Kaart en abonnementsverkoop aan de kassa van het

Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13, Haarlem

van 10 - 15 uur; telefonisch 023 - 320994 van 12 - 15 uur.

NOQRDHOLLANDS
PHÏLHARMÖNÏSCH ORKEST

1 LAMPEKAPPEN

• Uit eigen atelier

• Stijlvol klassiek en strak modern
• Streep, bloem en effen stof

• Grote collectie lampvoeten
• Ook opnieuw bekleden

Neem uw lampvoet mee en kies uw kap
bij de lampekapper

VOLMER
Amsterdamseweg 454, Amstelveen, telefoon 431198
Gcopcrnl dl t 'm za v,in,}f W 00 uuren dondcrd.jq.ivoiu/

^^kantie is: met z'n allen

naar Schiphol,en eten inAviorama.
kijken (ip lu't iilalfomion in 't niusinim. Mt'nsiMi zien. Jo oven in oen andere wereld wanen.
lli^-nu't z'n allen eten in Restaurant Avicirania. op de :iv verdieping van hel stations-

ei'n boeiend uilzielit op liel liieluhaven ))lall'itrni.

Exotisch Tafelen Neerlands Trots

\'oor f 22,.")0 pei- persoon (en f11,2.') voor Meer zin in biefstuk. >rostoofdo palinsr. prachtig

kinderen tot 7 jaar) heeft ii keuze uit xlee^of ver.se vis'.'\'oorzo'n f2(j,-porpei'K()()n

1.') aiithentit'ke .Javaanse gereelUen. -^ kiijgt ii een vorstelijke

7.0 \eelon /.o vaak II wilt. Klke dagvan Vs ^ -^^^^ maaltijd (en oen kindermenu
12.01» -l.').l)() uuren 17.()()-20.IHI uur. —_--y];^^
[n het weekend \an I2.()1)-1!UI() uur.

voor riO,-). Alleen in 't weekend
van 12.00- 21.0(1 uur.

Wilt u een desillusie \ oorkomen'.' Resen eer even:
(I20-1.")2 1.')0. lloree.i Hsiiloilalie Maalsehappij
.Schiphol B.\'.

aviorama

NOORDHOLLANDS

MILIEUBELEID OP PAPIER
Dat het nodig is het milieu te beheren, daarover zal

iedereen het wel eens zijn. De laatste tijd zijn we door

alle gifschandalen nog eens hardhandig met onze neus

op de feiten gedrukt.

Welk milieubeleid de provincie Noord-Holland zal

voeren, slaat nu ter diskussie.

De provincies hebben de afgelopen jaren steeds meer
taken op milieugebied gekregen. Zi| moeten de
vervuiling van lucht, wateren bodem, geluidhinder en

andere vormen van gevaar, schade of hinder voorkomen

of zoveel mogelijk beperken en bovendien waardevolle

elementen in natuuren landschap in stand houden.

Hoe het provinciaal milieubeleid er in grote lijnen uit zal

zien en vanuit welke visie dit beleid wordt gevoerd,

wordt verwoord in het provinciaal milieubeleidsplan.

Gedeputeerde staten, hef dagelijksbestuurvande .

provincie, hebben daarvoor een eerste aanzet gegeven

in de vorm van een concept-ontwerp-plan.

Dat wil overigens niet zeggen dat de provincie tot dusver

geen beleid heeft gevoerd. Wel is het de eerste keer dat

het totale milieubeleid met al zijn aspekten en

samenhangen in één plan wordt gepresenteerd.

iedereen kan reageren

Dit plan ligt vanaf 4 mei ter inzage in hef provinciehuis

in Haarlem, in de gemeentehuizen en de sekrelarieen

van de waterschappen in Noord-Holland en m de

openbare bibliotheken in de provincie.

Iedereen kan schriftelijk reageren. Die reakties moeten
vóór 27 juni 1981 worden gestuurd aan:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus

123,2000MDHaadem.
t^et het concept-plan ligt ook ter inzage het verslag van

destudiedagdieoplSjanuarij.l.isgehoudenter

voorbereiding van het plan.

informatieavonden

In de maand mei zal het concept-ontwerp op vier

informatie-avonden worden gepresenteerd.

6 mei Haarlem De Wintertuin, Stationsplein

14mei Alkmaar Het Gulden Vlies, Koorstraat 20
20mei Hoorn Schouwburg het Park, Wesferdijk 49
21 mei Hilversum Hof van Holland, Kerkbrink 1

Alle informatie-avonden beginnen om 20.00 uur.

Het plan wordt toegelicht door de gedeputeerden

dr. ir. J. I Jff , ondermeer belast met milieuhygiëne, en

drs. W. T. van Gelder, ondermeer belast met natuur- en

landschapsbescherming.

De informatiebijeenkomsten zul len worden geleid door

de Commissaris van de Koningin, drs. R. J. de Wit

(Alkmaar en Hoorn) of de waarnemend commissaris,

drs. J. van Dis Hzn (Haarlem en Hilversum).

Opde informatieavonden zal ookde Instellingvoorde

Ondersteuning van Demokratische Planning

vertegenwoordigd zijn. Een deel van het Opbouworgaan
Noord-Holland is, bij wijzevan experiment, omgevormd

tot deze instelling. Zij kan desgewenst behulpzaam zijn

bij het opstellen van uw reaktie. Een vertegenwoordiger

van de instelling zal aangeven wat de mogelijkheden

hiertoe zijn. De instelling is bereikbaar:

Kleine Houtweg 32, 20 12 CD Haarlem,

tel. 023-319130.

hoetrerder

Na de sluitingsdatum voor het indienen van

schriftelijke reakties (26 juni) zullen gedeputeerde

staten de binnengekomen reakties bundelen, van

kommentaarvoorzien en toesturen aan allen die

gereageerd hebben. In het najaar (september/oktober)

houdt een commissie uit provinciale staten

hoorzittingen, waar de reakties kunnen worden

toegelicht en op het kommentaar van gedeputeerde
staten op de reakties kan worden ingegaan.

Ven/olgens zal deze commissie in enkele vergadenngen

een standpunt bepalen. Tenslotte zullen provinciale

staten het plan vaststel len. Volgens de huidige

planning zal dit in februari 1982 gebeuren.

waar is het plan te krijgen?

Het concept-ontwerp-milieubeleidsplan en het verslag

van de studiedag kunnen tegen vergoeding van de

kosten worden toegestuurd. De samenvattingvan het

plan IS gratis verkrijgbaar.

De stukken kunnen worden aangevraagd bij:

Provinciaal Bestuur van Noord-Holland

Postbus 123, 2000 MD Haarlem tel, 023-163426

meer informatie

Wilt u meer weten over het plan of de procedures, dan

kunt u schrijven naar of bel len met

Provinciaal Bestuurvan Noord-Holland

Afdeling milieuhygiëne

Postbus 123,2000 MD Haarlem tel. 023-163472

provinciaal bestuur
van noord-holland

RICK'S BRUGRESTAURANT
7 RESTAURANTS BOVEN NED. PEIL

vraagt op korte termijn

STAWD-BY PARTTIMERS
(m./v. vanaf ISjaar)

Deze medewerkers zullen getraind worden binnen de diverse restau-

rants en ingezet worden ten tijde van extra drukte en bij vervanging
tijdens ziekte van andere werknemers.

Voor nadere informatie vindt er op 4 mei a.s. tussen 17.00 en 18.00 uur
een bijeenkomst plaats.

Als u geïnteresseerd bent deze bijeenkomst bij te wonen verzoeken
wij u telefonisch kontakt met afd. pers. zaken op te nemen tussen

09.00 en 17.00 uur onder nummer 02526-86841

.

MaturoverKoopt

N aturo kurkvloeren
STERK EIM BETAALBAAR...
Nieuwe wvoninq, verhuizen, opknappen? Slapeloze nachten kri|g p ervan. Wat nomen
we op de vloer' Tapillhal in, legelhoek uit enz. enz. Ten eindo raad' Heeft u

wcloens aan kurk gedacht' Ja, wi| rnakcn geen grapjcs, kurk als vloerbedekking

beslaat En mol van vandaag ol gisteren, neo al larenlang Wij verkopen het. ook met van

vandaag of gisteren, nee al ruim 6 jaar. Wi) ontwikkelden er een zeer speciale

meeverende lak voor Dozo maakt Naturo kurkvloeren, bestand togen o a aceton.

spiritus, ongevoelig voor katte-, hondepolen en naaldhakkon en zoor slijtvast

fVleer wcicn' Bel 020 1771 38 en wi| sturen u gratis oen uitgebreide klourcnioldcr

toe. 01 neem meteen een kijkje in onze showroom en bekijk o a op huiskanierdia's

deze ideale en betaalbare ( 1 5 soorten onder 30, per m'l vloerbedekking

j
Nu even opletten: De grootste collectie kurkvloeren tegen de
laagste prijzen ziet u 20 meter in de straat, niet op de hoek!!!

KURKBOETIEK "NATURO"
Weissenbruchtstraat31 (bij het Hoofddorpploin) - Amsterdam - Tel. 020-177138.

Dinsdag t/m vrijdag 9.00-18.00. zaterdag 9.00-17.00 uur

Donderdag koopavond van 19.00-21 .00 uur.

RICK'S BRUGRESTAURANT
7restaurants boven Ned. peil

vraagt op korte termijn:

FULLTIME KOKS
(m/v vanaf 18jaar>

NIVEAU KOK-A, ASSISTENT-KOK
Ons bedrijf beschikt over verschillende ultra-moderne keukens. Aange
zien het assortiment van de diverse restaurants een grote variatie kent

bieden de werkzaamheden In de keuken een grote mate van afwisseling
Ondanks de interne training wordt van de kandidaten enige

ervaring verwacht.

Wij bieden:
• goed salaris

• omzetpremie
• doorgroeimogelijkheden
• gratis maaltijden

• verstrekking van uniform

Verdere voorwaarden volgens Horeca-C.A.0.
Sollicitaties te richten aan:

RICK'S BRUGRESTAURANT
Postbus 264 - 2130 AG Hoofddorp, t.a.v. Personeelszaken.

Telefonische informatie 02526 -8 68 41.



esiuren sieKKie en raacntuii wijzei

samengaan in nieuw wijl(centrum a
ZANDVOORT - Het samengaan van „'t Stckkie" en „De Nachtuil" blijft voor het

serst nog een utopie, in de praktijk, zien zowel het bestuur van Stckkie als die van

De NachtuitI onoverkomenlijkc bezwaren om beide groeperingen in één gebouw te

huisvesten.

Dit blijkt uit besprekingen die zijn gevoerd op verzoek van het gemeentebestuur.

Onderzocht werd namelijk of het mogelijk is de doelstellingen van zowel de

Stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort en de Stichting De Nachtuil, in één

gebouw te verwezenlijken, met andere woorden, kunnen deze beide groeperingen

in één gebouw samengaan.
Het resultaat van deze besprekingen is dat beide groeperingen adviseren niet tot

bundeling van aktiviteiten in één accommodatie over te gaan.

Deze conclusie, vervat in een schrijven

van 9 maarl ji. aan het college van B.

en W. van de Stichting Aktiviteitencen-

trum Zandvoort, staat dan in lijnrechte

tegenstelling met de opvatting van de

commissie planvoorbereiding specifiek

welzijn, die in haar conceptnota ,,so-

ciaal-cultureel-plan 1982/1985" stelt

,,dat er met kracht naar moet worden
gestreefd om meerdere vormen van

jeugdwerk, (met name ten behoeve van

de ongeorganiseerde jeugd) in het

nieuw te bouwen wijkcentrum gestalte

te geven."

Beide meningen kwamen duidelijk

naar voren op de maandagavond ge-

houden presentatieavond van genoemd
sociaal-cultureel-plan door de commis-
sie.

Nachtuil

Gewapend met diverse rapporten was
Ton de Vries (De Nachtuil) op deze

avond naar ,,'t Stekkie" gekomen, om
de commissieleden duidelijk te maken
dat er in Zandvoort nog heel wat

misverstand aanwezig is, wanneer het

gaat om de opvang van de jeugd. Hij

wees in dit verband naar de jeugdwerk-

nota Texel die daar ter plaatse versche-

nen is naar aanleiding van een op te

stellen sociaal-cultureel-plan om in

aanmerking te komen voor een bijdra-

ge in het kader van de in te voeren
Rijksbijdrageregeling sociaal-cultureel-

werk. Eenzelfde situatie dus als alle

gemeenten, ook Zandvoort.

In Texel heeft men, om de kans uit te

sluiten dat er voor het jeugdwerk een

verkeerde planning plaatsvindt, een

rapport opgesteld dat eventueel ge-

Nieuwe manager

3ouwes Concern

A.P.W.A. Pessers, residential-mana-
ger van het Bouwes Concern.

ZANDVOORT - Vorige week werd
benoemd tot ,,residential-manager"

van het Bouwes Concern (Bouwes Ho-
tel, Bouwes Palace en Dolfirama) de
heer A.P.W.A. Pessers.

De heer Pessers werd op 24 mei 1949 in

Tilburg geboren en volgde na zijn

middelbare school een opleiding aan de
Hogere Hotel School te Maastricht. Na
enkele jaren stage in het buitenland

was hij tot voor kort manager van
Hotel Cocange te Eindhoven.
Gelijktijdig werd door het Bouwes
Concern een nieuw beeldmerk inge-

voerd, namelijk een geel-oranje zon,

waaronder twee golven in blauw. Dit

beeldmerk moet gezien worden als een
symbool voor warmte en dynamiek.
Nog deze week werd begonnen met de
verfraaiing van het Bouwes Palace,

buitenschilderwerk, terwijl de heer

Veerman mededeelde dat ook al enke-

le appartementen zijn vernieuwd.
De zo schijnbare rust rondom het

Bouwes Concern zou bedrieglijk kun-

nen zijn, omdat er hard gewerkt wordt
aan de realisering van enkele vooruit-

strevende plannen, zoals een interna-

tionaal congrescentrum.

Uniek voor Nederland, iedere vnidagavond^

varal19 30lol23 00uiir

Dancing on "The Bridge".
Boven achl drukbereden rijbanen, op de

sleervolle muziek van hel Sunrise Trio

Vriie toegang en normaal geldende lage

pri|zen zowel m hel gezellige ' Bridge

Reslauranl als op hel romantische

"Boulevard Cale" Terras

* BUFFET-DANSANT *

In een gereserveerd gedeelte van het

"Bridge" Restaurant, voor de speciale prijs van

ƒ25.00
Een Butlel-Dansant, anders dan anders

U stelt nameli|k zeil het menu (4 gangen en

een heerlijk kopje kollie na) samen van het

rijke t)ullet waar een keur van warme en koude

gerechten voor u staat 'jitgesiald

Rijksweg A4, 6 kilomeler

ten zuiden van Schiphol

TpiPloon 02526-86841

RIck'sBrugrestaurant

bij Schiphol.

Zeven nieuwe restaurants

boven Nederlands peiL/

makkelijk in te passen is in het sociaal-

cultureel-plan.

Identiek

In dit rapport komt een aantal knelpun-
ten naar voren, die door De Nachtuil,

identiek gevonden worden aan de si-

tuatie in Zandvoort. Ook daar kampt
men met problemen die kenmerkend
zijn voor een toeristenplaats, en de
woon- en leefsituaties in de gemeente,
en de invloed daarvan op het jeugd- en
jongerenwerk.

Ook daar iedere zomer een grote toe-

loop van toeristen, waaronder veel

jeugdigen en jongeren. Behalve het

strand en de commerciële vermaakcen-
tra is voor deze groep weinig opvang.

Dat betekent dat jongeren aangewezen
zijn op de horecafaciliteiten, dat leidt

tot een verhoogd alcoholgebruik, dat

zich doorzet in de winter.

Voor de groep 14-16-jarigen wordt
weinig georganiseerd, het wegvallen
van „De Nachtuil" wordt in deze groep
danig gevoeld. Alleenstaande jongeren
in Zandvoort komen moeilijk uit hun
isolement.

Tegenstelling

Door Ton de Vries werd op deze avond
aangevoerd, dat men op Texel bij het

opstellen van een sociaal-cultureel-plan

voor de jaren 1982/1985 meer aan-
dacht heeft besteed aan het open
jeugd- en jongerenwerk, dan in Zand-
voort. Dit was geen directe kritiek op
het werk dat de commissie tot nu toe

heeft verricht, doch wel moesten zijn

woorden worden opgevat als een waar-
schuwingssignaal.

Een ander verschil met Texel is, aldus
Ton de Vries, dat men daar reeds dit

jaar initiatieven vanuit de gemeente
heeft genomen het open jeugd- en
jongerenwerk te steunen. Er werd sub-
sidie verieend, zodat de gemeente Te-
xel in feite de huur betaalt van een
jeugdaccommodatie, in tegenstelling

tot Zandvoort waar door gebrek aan
geld ,,De Nachtuil" werd gesloten en
waarschijnlijk zelfs gesloopt.

In Texel werd een professionele jeugd-
werkbegeleider aangetrokken, die,

blijkens de Texelse nota belangrijke

initiatieven heeft ontwikkeld. In Zand-

voort was voor een jeugdwerker geen
geld.

Nieuw wijkcentrum

De commissie planvoorbereiding deelt

de mening van de gemeente. In de
afgelopen jaren is er een discussie ge-

voerd (toen bleek dat er geen geld was
voor de nieuwbouw van ,,'t Stekkie" én
nieuwbouw van „De Nachtuil") over
het samengaan van beide in één ge-

bouw. Het standpunt van de gemeente
is: „dat er in een nieuw wijkcentrum

plaats dient te zijn (naast allerlei clu-

baktivteiten met een vaste groep declna-

mers aan jeugd- en jongerenwerk) voor

aktiviteiten voor, en zo mogelijk door,

ongcorgansiccrde jeugd en jongeren."

Dit standpunt, dat door de commissie is

overgenomen, blijkt dan in regelrechte

tegenspraak met die van de besturen

van beide groeperingen, die het college

hiervan op de hoogte hebben gesteld.

Overigens heeft de jeugdleider van ,,De

Nachtuil" de commissie toegezegd zijn

bezwaren tegen het voorontwerpplan
nog schriftelijk te bevestigen.

PROVINCIEDWINGTGEMEENTEN TOTREGBJNG

Zandvoort ïn regeling

ambulance-vervoer
ZANDVOORT - Gedeputeerde Staten

van Noord-Holland hebben besloten de

gemeenschappelijke regeling centrale

post ambulancevervoer Kennemcriand
op te leggen aan de gemeenten Haarlem, BeVefWÜk
Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal,

Castricum, Haarlemmerliede, Spaarn-

woudc, Heemskerk, Heemstede, Uit-

geest, Velsen en Zandvoort.

sluit wordt genomen zijn Gedeputeer-
de Staten verplicht om de regeling op te

leggen.

De wet ambulancevervoer schrijft voor
dat er in bepaalde gebieden centrale

posten ambulancevervoer werkzaam
zijn.

Provinciale Staten van Noord Holland

hebben de voormalige ambulance-re-

gio's IJmond en Zuid-Kennemeriand
tot een ambulance-regio ,,Kennemer-
land" samengevoegd,
de gemeentebesturen van de regio

Kennemerland moeten een gemeen-
schappelijke regeling treffen voor een
centrale post ambulancevervoer. Ei-

genlijk had deze post er al op 1 juni

1979 moeten zijn. Veel overieg van de
gemeenten heeft niet geleid tot een
eensluidend standpunt van de 11 ge-

meenten. Als er geen gezamenlijk be-

Alleen de gemeente Beverwijk had
bezwaren tegen de concept-regeling.

De bezwaren van de gemeente Bever-
wijk richten zich op de vermenging van
functies, te weten dat de directeur van
de centrale post tevens secretaris van
het bestuur zou zijn. Gedeputeerde
Staten vinden dit ook wel een punt,

maar zijn van mening dat de regeling

hierdoor niet moet worden opgehou-
den, te meer waar de andere 10 ge-

meenten dit bezwaar niet delen.

Gedeputeerde Staten vinden het be-

langrijk dat er snel een bevoegd be-

stuur komt van de centrale post ambu-
lancevervoer Kennemerland, opdat

ook afgedwongen kan worden dat ie-

dere opdracht voor ambulancevervoer
via de centrale post verloopt. Zoals
bekend is de C.P.A. (Centrale Post

Ambulancevervoet) gevestigd in Haar-
lem.

Afscheid van politieman

Si' V,
f

1
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ZANDVOORT - In etn overvolle kanti-

ne van het hoofdbureau van politie aan
de Hogeweg werd vrijdagmiddag 24
april afscheid genomen van hoofdagent
R. Dijkstra. Eén der laatste „straat-

agenten".

Geboren in Langezwaag (Friesland)

heeft deze Fries zich vanaf 1946 toen
hij op 1 mei werd benoemd tot aspirant

van politie tegen een jaarwedde van

ƒ 1700,- altijd uitstekend op zijn plaats

gevoeld in Zandvoort.
Het aanvangssalaris van hoofdagent
Dijkstra werd door waarnemend poli-

tiechef Blokland .gememoreerd in zijn

geestige speech bij dit afscheid. Zo
bleek dezelfde Dijkstra eens een aan-
gehouden arrestante te hebben laten

ontglippen, uit het oude politiebureau

dat toen nog gevestigd was in het

raadhuis. Hier was de opgebrachte
dame sneller dan de politieman, want
toen hij zich bij zijn chef meldde en de
dame even uit het oog verloor nam zij

de benen. Dat kwam de agent op het

veriies van drie vrije dagen te staan.

Doch daar staat tegenover dat hij eens
een beloning ontving voor het redden
van zes varkens uit een brandende stal,

dat was in 1951 en de vorstelijke

beloning was twee gulden per varken.

'Pronk-Kaas':

aanwinst ¥oor Grote Krocht

ZANDVOORT De pas geopende zaken Tromp Kaasen Bakker Knapper, respectievelijk gevestigd op de Grote Krocht 3
en 5 zijn ongetwijfeld blikvangers in deze winkelstraat. Helemaal omdat deze panden zo'n lange tijd leeg hebben gestaan.

Beide zaken worden in Zandvoort gerund door Kees Sijmens, die assistentie heeft in de kaaswinkel van Peter en Renate en

in de bakkerszaak van Gabriclle, Anja, Henny en Simon.

Pronk Kaas is een begrip in de regio, want mag de vestiging in Zandvoort nieuw zijn, in Beverwijk, Haarlem, Amsterdam
en Purmerend weet men al heel lang dat ,, Pronk Kaas" , 260 soorten kaas vers van het mes betekent. Er is een zeer groot

assortiment Franse kaas, speciaal door Pronk geïmporteerd. Ook int Zwitserlimd heeft men veel variëteiten, terwijl de

afdeling boerenkaas (waaronder ook zoutloze soorten) er mag zijn. Bovendien is er een assortiment van vijftig

verschillende soorten dtcetkazen, zodat men ook hier een ruime keuze kan maken. Verder heeft de zaak diverse wijnen uu
Spanje, Frankrijk en Duiftland, terwijl er een ,,zuivel-si)ecial" afdeling is, waarin de diverse soorten kwart, crème fraichc

etc. zijn ondergebracht.

Tijdens de braderie die op 2 mei in Zandvoort wordt gehouden zal een Zwitserse alpenhoornblazer, de heer Iscly uit Tlnin,

van 14.00-16.00 uur op de Grote Krocht te horen en zien zijn. De alpenhoorn die hij zal besjjelen is niet minder dan diie

meter lang. Het optieden van deze Zwitser zal vergezeld gaan van het proeven van diverse Zwil.wrse kaassoorten.

De familiezaak Pronk (vader en drie zoons) heeft zich in Zandvoort aangepast aan de geldende winkelstuiiing, wat wü
zeggen dat men van maandag lol en met zaterdag van 9.00 -18.00 uur terecht kan, terwijl de zaak ook op zondag zal zijn

geopend. Foto Europress

Hij ontving een luie stoel bij zijn

afscheid omdat hij nu waarschijnlijk

meer vrije tijd krijgt, alhoewel dit niet

zeker is, omdat hij een enthousiaste

tuinier is, die ieder vrij moment aan
zijn hobby besteedt. Lovende woorden
waren er ook van loco-burgemeester
Van der Mije, de ploegcommandant
brigadier Steenman, die de nadruk
legde op het ,,team" en de teamgeest,
en de voorzitter van de politie sport-

bond, Barmentlo. Veel bloemen en
geschenken dus. In zijn kort maar
krachtig dankwoord zei de scheidende
politieman dat hij vroegtijdig had laten

weten geen belangstelling te hebben
voor een eventuele koninklijke onder-
scheiding. Deze werd dan ook niet

aangevraagd, noch opgesteld.

Foto Europress

Hlms in De Krocht

ZANDVOORT - Cineplein presen-

teert zaterdagmiddag 2 mei voor de

jeugd de film ,,De wereld van de lach".

Toegangsprijs bedraagt ƒ 3,— ; de

voorstellingen beginnen om 11.00,

13.00 en 15.00 uur, terwijl er op zon-

dagmiddag om 15.00 uur nog een voor-

stelling wordt gegeven. Kaartverkoop

aan de zaal.

In het kader van het Zandvoort Festi-

val wordt op 5 mei de film ,,Kclly's

Heroes" gedraaid met Clint Eastwood,
Donald Sutherland en Tclly Savales.

Aanvang 15.00 en 20.00 uur entree

ƒ 6,— ; kaartverkoop vanaf 14.00 en

19.00 uur aan de zaal.

Docentenconcert van

Muziekcentrum

KENNEMERLAND - Op zaterdag 2

mei wordt in concertzaal Kadcns een

kamermuziekprogramma uitgevoerd

door
Christien Boon, viool; Ecke Glcbbeek,

viool; Louki Ponchin, viool; Mand van

het Kaar, piano; Jet Kruscman. Molon-

cello en Leo Sanders, gitaar, allen als

docent verbonden aan het muziekcen-

trum Zuid-Kenncmerland.
Uitgevoerd worden werken van Bela

Bartök, Ludwig van Beethoven. M
Castelnuova-Fedcsco, Paul Hindcmith

en W.A. Mozart. Het concert is vrij

toegankelijk, wel wordt aan bezoekers

een vrijwillige bijdrage gevraagd ten

bate van de Stichting Algemeen Mu-
ziekfonds. Deze stichting stelt /.ich ten

doel instrumenten in bruikleen te \ er-

strekken aan leerlingen in hun ceisie

muzikale studiefase en daarmee de

amateuristische muziekbeoeicning te

stimuleren.

Aanvang 20.00 uur.

wandeltocht
KENNEMERLAND - Op zaR-rd.ip 2

en zondag 3 mei a.s. org.uiisL'crt de

Haarl. wandclsportvercnigmi; ...Km

Passtoors" .haar jaarlijkse BLOL.M-
BOLLEN-WANDELTOCllT over .it-

standcn naar keuze; 5-10-15-25 of 40

km.
De start is vanuit gebouw .,dc I'rinco-

hof", Glipperwcg 55 te Ileeiiislede

De afstand van 40 km. suiil uitslniteiui

op beide dagen tussen 9.15 en 9 45 uur

De overige afst.inden tussen 10. .''O en

12.30 uur.

Alle gewenste inlichtingen verknjpbaar

bij het secretariaat: Gen. Spoorla.in 33

te Acrdenhout.

Dolfijn had pijn

Er was nog al enige beroering zon-

dagmorgen jl. in het Zandvoorlse
Dolfirama. Een van de dolfijnen

had al enkele dagen tekenen ge-

toond, iets aan z'n kaak te manke-
ren De behandelende dierenarts

vermoedde een ontsteking aan de
kaak en stelde een nader onderzoek
voor Maar dat gaat niet zo maar.
Daar was een takel voor nodig en de

nodige mankracht. Toen men de vis

eindelijk op het droge had. stelde

de dokter vast. dat het een niet

ernstige maar wel hinderlijke lichte

kaakontsteking was. Door oen klei-

ne operatie kon korte tijd daarna

daarna moeder dolfijn (degene, die

onlangs in hel bassin een jong icr

wereld bracht) weer lustig in haar

vertrouwde omgeving rondzwem-
men. Aanvankelijk werd door niet

ingewijden gedacht, dat het hier het

jonge dier betrof, maar dat is niet

zo. Die zwemt nog altijd even lustig

rond als nu de moeder met de

genezen kaak. Het was eccn leuk

voorval, waarmee heel sterk werd
niccgclecfd.

Dierenleed

Een geheel ander dierenleed maak-
te ik deze week van nabij mee.
Achter ni'n huis had een paar tortel-

duiven en nestje gebouwd, hoog
tegen de muur tussen een buis van

een afvocrinstallatie en de muur
zelf. Een heel eenvoudig, slordig

nest van enkele takjes en twijgjes.

De vogel was niet van het nest af te

branden. Regelmatig voerde vader

voer en nieuwe twijgjes aan. Zo zat

het diertje daar maar, dag en nacht

op de koude noordenwind en af en

toe sneeuwbuien. Hoe ze het uit-

hield, begreep ik niet, maar het was
toch maar zo. Vrijdag een week
geleden was het dan zover en werd
haar geduld beloond. Vanuit het

raam kon ik zien, hoe er twee

jongen in het nest lagen. Toen
voltrok zich het drama. Vanuit een

ander raam kon ik zien hoe in de

dakgoot, een flink stuk boven het

nest, twee kraaien hadden postge-

vat. Dat gebeurde vrijdagmorgen jl.

toen de jonge diertjes een week oud
waren. Het waren een bonte en een

zwarte kraai. Met hun felle ogen

staarden ze onafgebroken naar het

nest. De broedende vogel werd
onrustig en ook het mannetje ver-

toonde strijdlust. Met open snalves

deden ze ieder ogenblik uitvallen

naar de beide kraaien, die echter

rustig bleven zitten. Omdat het nest

onbereikbaar was langs de steile

muur sloeg ik met een lange stok de

beide vogels weg maar zonder resul-

taat, want tot viermaal toe kwamen
ze zo na een half uur weer terug. Ik

moest toen een paar uur naar een
vergadering en besloot het er maar
op te wagen, hoewel ik de kraaien

met vertrouwde. Toen ik na enkele

uren terug kwam, was het drama al

geschied. Het nest was leeg en door

elkaar gehaald en de tortels, zowel

de ouden als de beide jongen waren
verdwenen. Kleine bloeddruppel-

tjes wezen erop, dat de jongen door

de kraaien waren opgegeten. Het
heeft me wel wat gedaan. Wat kan

de dierenwereld toch wreed zijn.

WNF
De grandioze opzet van het 5-

daagse Zandvoort-festival heeft

mijn hart gestolen. In deze tijd van

depressie en een steeds moeilijker

worilcnde economische Kiestand,

deinsten een drietal encrmeke on-

dernemers in ZaniKoorl ei niet

voor terug, iets te organiseien djt

qua grootheid van op/et /ijns gelij-

ke in Zandvoort nog niet gevonden
hcett. Daarvooi namens /eer \elen

mijn dank aan de heren J 1 1 (^onk,

Chr. Mocrenburg en I. Bonkerk,
de initiatiefnemers Mei spanning
maar ook in vol \erlrouuen uordt

de afwerking van liet nijna een
week durende feestdagenprdiirain-

ma tegemoetgczien en dat program-

ma liegt er met om' liet is tot m de

kleinste details, met medewerking
van diverse instanties /orgvuldig

voorbereid. Vanzelfsprekend moet
ik er in deze kolommen .ils grnte

plaatselijke gebeurtenis even aan-

dacht aan besteden. En dan inoet ik

er aan denken, dat er eigenliik mets
nieuws onder de zon is, want de
geschiedenis herhaalt zich. En Jan
herinner ik mij, dat in de eerste

naoorlogse jaren er weer een Oran-
jecomité van start ging. Hel waren
de heren Kemper, Kuyper en Sle-

gers. die de zaak gingen aanpakken.
Aanvankelijk verliep het nog wat
onwennig en stroef maar het ging

steeds beter en de belangstelling

groeide, zo zelfs, dat in de \ijftigcr

jaren werd overgegaan tot het op-

richten van de ,,Vereniging Viering

Nationale Feestdagen" (WNF)"
een vereniging, die steeds meer een

begrip werd in onze gemeente en de
volle sympathie had van ons ge-

meentebestuur. Het werden in de
loop van de tijd gouden dagen voor
de vereniging. Subsidie kreeg men
niet, maar men haalde z'n inkom-
sten in hoofdzaak ui! de opbrengst

van de vuurwerken. Men had er nl.

een eenvoudig foefje op gevonden.
Men sloot de toegangswegen naar

het strand af en ging voor het

bijwonen ervan een entree heffen

van één gulden (kinderen 50 cent).

Het geld stroomde binnen want
niemand had daar bezwaar tecen

fcr waren jaren bij, dat men in het

hoogseizoen elke veertien dagen
een groot vuurwerk liet afsteken en
uit de opbrengst daarvan konden
weer verschillende andere evene-

menten worden bekostigd. Dat ging

goed, totdat burgemeester mr.
H.M. van Fenema erop werd geat-

tendeerd, dat het wettelijk verbo-

den was, om openbare straten af te

sluien en die dan weer tegen beta-

ling open te stellen. Hij kon dus

niets anders doen, dan als handha-
ver van de wet één en ander verbie-

den en toen was het uit met de pret.

Nog enkele jaren draaide men door
op de goed gevulde kas en toen ging

deze als een trein lopende vereni-

ging langzaam maar zeker ter ziele.

Het was jammer, maar het kon met
anders. Andere instanties namen de
zaak over, maar zoals toen is het

nooit meer geworden. Ik zou er nog
veel over kunnen vertellen maar
moet het voor ditmaal hierbij laten.

Wellicht kom ik er na afloop van de
komende festiviteiten nog wel nader

op terug. Als belangrijk gebeuren in

het kader van wat met onderne-

mingsgeest te hereiken valt. wilde ik

er toch even melding van maken
Het was een kostelijke tijd!

K.Sr.

^ ":
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Verfraaiing

Dat het Stationsplein velen een

doorn in het iiog i^. mag wel als

algemeen hekend worden aangeno-

men. Daarom verheugde het mij

dat tenminste eeonderiienier iets

gedaan heeii aan de verlr.iaiuig van

de diiekte omgcv ing

De eigen.iar van Je .uitoiiiatenhal in

de Zeestraat hcett Je jonge kiinste-

'1 i.ir Roland van lelteiode op-

(tüto Reclamestudio De Zwager)

(.iKielit gegeven de gevels v<in n\n
hal een vrolijker aanzien te geven.

Roland is er vele maanden mee
bezig geweest en heelt speciaal het

kernusgebeuren in en rond ons doip
.laugehracht. Met surrealistische

voorstellingen in vrolijke kiemen
heeft hij er voor gc/orgd dat ten-

minste hiei een vrolijke noot valt te

bespeuren.

I \il\rUi'i!lii I
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Ik vond ^w^at ik zochtiii>de Grote Krocht

Boek- en kantoorboekhandel

SIgarenmagazijn

De Krocht

•Grote Krocht 17

2042LTZandvoort

U\f\j adres voor:

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-

ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Ook wij staan op de

BRADERIE
Komt dat zien.

'Mr^4ü*4i#Ma^*^M

Tijdens de braderie de show van onze

OW Timer 1932

Rijwielverhuur/ 5,- per dag

Stalling/ 10,- per maand

Taxi Centrale
Grole Krocht 18. Zandvoorl. (clcfoon 02507-12600/17588

)0>Ê^^^^^

Stuntverkoop op de

braderie van

zijdebloemen. .

.

'erica'
GROTE KROCHT 24,

ZAIMDVOORT

-J

HETENIGEECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

^ De bekende witte Mercedessen

5K Mercedes Old-timer 1935 type 320
^ Trouwkoetsen bespannen met

2 of4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale
Grote Krocht 18. Zandvoorl. lel. 02507-12600/17588

KADOTIEK
„de schatkist^'

Nieuw in de
SCHATKIST...

Wij lijsten alles in

van babyjurkjes tot

oude meesters!
cCS:»

Grote Krocht 15

Zandvoort

Telefoon 02507-15933

Vrijdag koopavond
van 7 tot 9 uur.

IEDERE ZONDAG EN WOENSDAG!
toten met 17 mei
naar MALLORCA
11 of 12 dagen

HOTEL HONDEROS
vol pension vanaf f. 595,--

Sn-^ïï' He Isbiirèaü

IIRI^MAN
èifSte^Krècht 20'

*?fej/1 2060 y 13203
iZantlvoort'' -

Onbekend maakt
onbemind

SPECIALE AANBIEDING-

dekbed
overtrek
en sloop

2 voor

/ 69,-
Het Kastenhuis

Grot» Krocht 2S,

, telefoon 02S(J7-177S1 :

Lamsvlees

400 gram 3,95
Lamshart

400 gram 3,40

Visfilé 400 gram.. 3,95

wezenbeek
Grote Krocht 28,

Zandvoort

Rijwielhandel BOS
voor o. a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhotf,

IVlotobecane, Kyoso en div.

kinderrijwielen. Tevens

KIS-sleutelservice en

rijwielverhuur
Grote Kocht 27, telefoon 12954

ALBERT HEYN
Zandvoort

GROTE VLEESAKTIE
• ledere week extra lage aanbieding
• ledere week gratis stuk vlees te

verdienen.
Kom kijken.

Grote Krocht 9.

, BEKLEED f

haardbankje f
v.a. 'i'

/ 109r i^

Het Kastenhuis^
.<, Qrote Krocht25"'\;
telefoon 02S07-17751 i.
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EMOTIES BLEVEN ACHTERWEGE

Goede prestaties in zwak toneelstuk
ZANDVOORT - Een klein deel van de
Merkende groep van de Zandvoortse
loneelvercniging „Wim Hildering" die

rijdag.cn zaterdag jl. in gebouw ,,Uc

Krochl" een opvoering bracht van de
thriller „Klokslag 9" van Jack Popplc-

vtcll, waarmee haar toneelscizoen

1980/ 1981 bci;indigd werd, heeft maar
weinig kansen gehad, haar talenten op
de planken te ontplooien en er stonden

toch werkelijk geroutineerde krachten.

Dat was jammer, maar zeker de schuld

niet van deze hard werkende groep."

evenmin de schuld van de als altijd-

bekwame regisseuse Alie Bol, die er

alles had uitgehaald wat erin zat. maar
icel meer te wijten aan de inhoud van
dit spel dat, enigszins mat van op/et en
vrijwel zonder handeling, uitliep op een

avondje met de familie Praatgraag.

Iwant ,,fleur de bouche" was er genoeg.

Maar de emotie, die men bij een thriller

toch wel mag verwachten, was er niet .

Vx was geen lach en er was geen traan,

jhet werd geen stuk, waarover wc nog
'\cq\ zullen napraten. Persoonlijk vond
lik deze moordgcschiedcnis nog al gefor-

Iceerd en ietwat onwezenlijk van opzet

!met een al even onbevredigende slol-

I

oplossing die helemaal geen oplossing

liet is zeker geen gemakkelijke opgave
dit spel te brengen. Daar is toneelrouii-

ne voor nodig en - zoals reeds gezegd -

.lie was er in absoluut zeer bevredigen-

de mate. Stuk voor stuk hebben de
leden van het ensemble zich letterlijk

uitgesloofd en dat in niet minder dan
zeven lange en vermoeiende taferelen,

verdeeld over drie bedrijven. Mijn lof

s;aat in de allereerste plaats uil naar

Gonny Heierman-Engelkamp, die als

(Ismeralda Leigh vrijwel niet van de
planken is weggeweest en een knappe
creatie gaf van een op zichzelf onsym-
pathieke rol. Dat geldt ook voor Wim
Eveleens als haar man Robert Leigh.

die vooral in het laatste tafereel, als de
steeds zenuwachteriger wordende ver-

dachte, tot steeds aannemelijker spel

kwam. Het was een bijzonder genoe-
gen na geruime tijd afwezig geweest te

zijn, weer eens opnieuw te hebben
kunnen genieten van het geroutineerde
toneelspel van Letty Jansen, vroeger
spelend onder haar meisjes naam: Let-

ty Kinderdijk.

Zij kwam slechts voor in de eerste drie

taferelen, maar wat zij erin verrichtte.

mocht er zijn. Zij zorgde ook voor de

enige emotie door uit het bureau van

Robert Leigh in de toen zwak verlichte

kamer het pistool weg te nemen, waar-

mee zij later zelf bleek te zijn ver-

moord. Het was bijzonder prettig, haar

weer eens actief op het toneel bezig te

zien. Ron Klaassc Bos speelde Tom
Hammond en Con Slagveld Richard

Farrow. Zij brachten door hun overtui-

gend optreden steeds meer licht in de

aanvankelijk mysterieus lijkende ^aak.

Ook de beide bijrollen van Wilma
Belder en Lilian Booth en Wil van

Waardenberg als Gladys waren bij hen

beiden in goede handen.

Op beide avonden was de zaal met
geheel, maar toch redelijk bezet. Een
woord van bijzondere hulde voor de

toneelinrichting van Theo Muilenburg.

die bewezen heeft wal op dit nieuwe

toneel mogelijk is. Het was een juweel-

tje! Misschien kan er in de nabije

toekomst eens aandacht worden be-

Weekenddmsim
Datum 2-3 mei 1981

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.

Arts: 2-3 en 5 mei: F.N. Ridderbos.
F-mmaweg 5, tel. 12633.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth tel.

13355, Flieringa, tel. 12181, Zwerver,
tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: Zr. A. Bosch-
ma, Linnaeusstraat 7-4, Zandvoort, tel.

14277.

.APOTHEEK: Zandvoortse apotheek.
H:B.A. Mulder, tel. 13185.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3. flat 2.

Zandvoort, lel. 02507-14437. b.g.g.

Kerkdhnst&i
Zondag 3 mei

ZANDVOORT
HERVORMDE KERK, Kerkplein:

10.00 uur, ds. C. Mataheru (crèche

aanwezig); 19.00 uur avondgebed in de

Gereformeerde kerk. Julianaweg 15

(Gez. Hervormd /Gereformeerde
dienst).

Jeugdhuis achter de Herv, kerk: 10,3(1

uur jeugdkapel.

Gereformeerde kerk. Julianaweg 15:

09.30 uur ds. P. de Ruig van Haarlem-
Schalkwijk; 19.00 uur: avondgebed.
Gezamenlijke Hervormde -' Geref.

dienst).

Nederlandse Protestantenbond. Brug-

straat 15: 10 30 uur ds. C.P. Hockcma,
Doopsgez. pred. te Leeuwarden.

Rpoms Katholieke kerk. Parochiekerk

St. Agatha, Grote krocht

Zjiterdag 2 mei: 19.00 uur Eucharistie-

viering met orgel en zamen^ang; zon-

dag 3 mei: 8.45 uur stille Eucharistie-

viering; 10.45 uur Eucharistieviering

met medewerking van het St. Caecilia-

kerkkoor.

Radiokerk Bloemendaal. Vijverweu
14: 9.30 uur ds. E. Th. Tijs: 19.30 uur

ds. L.J. Boeyinga.

Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 uur en 16.00

uür, woensdag 20.00 uur diensten in

gebouw Madoerastraat 1, Haurlem-
Noord.

Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: maandagmiddag 4 mei,

hiiize ,.Pniél". Zuiderstraal 3.

Voile Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100, te Katwijk aan Zee.

023-313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17. tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel. 023-320202 (dag

en nacht).

STORINGSDIENST GASBEDRHF:
telefoon 17641.

POLITIE: telefoon 13043.

BRAr^'DWEER: telefoon 12000.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELUK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

maandagavond van 7.00 tott 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten aan verbon-

den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:

postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-

straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft dirckt hulp wanneer u

die nodiiz heeft bij acute problemen.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD, tel. 18083.

WATERSTM«4i>ENff
ZANDVOORT - De waterstanden

voor de komende week:

datum
1 mei
mei
mei
mei
mei

HW
1.42

2..57

3.25

4.11

4.52

5.28

6.12

6 mei
7 mei
Maanstanden: nii

uur.

LW
9,37

10. .34

11.28

12.20

0.40

1.21

2.02

HW LW
14.13 22.22

15.03 23.17

15.48 24,00

16.29

17,11

17.56

18.43

13.07

13.47

14,28

;uKkm4 mei NM ().i9

Geboren: Robert Mennu, z,v. R.L.
Ovaa en M.S. van den Broek; Karin.

d.v. J.J. Th. M van Dam en A.
Reumann: Catharma Johanna NLin.i,

d.v. J P.N, van Kleett en J.M. Okkei-
se.

Ondertrouwd: CA. Kras en L.M
Beunder.

Gehuwd: W.A. Ekels en M. Loos; A,
de Groot en B. Bluys; J.J, Akkerman
en J. Jansen: J.A. Mcij en ll.M.

Geysen.

Overleden: Wilhelmus J.P. Versteege.

63 jr; Evert A. Vos, 77 jr; William P.

Pont. 60 jr.

stecd^ .lan het feit, dat vooral in het

midden en aLlitcr ui de /aal de -.pelers

moeilijk te verstaan zijn. Daarover

bereikten mij diverse klachten. Moet er

WULLUM V. d. WUKFF

As 't weer 'n bietje wil meewerreke,

gaene we "n dolle feestwcek tege-

moet.

Ruilbeurs

ZANDVOORT - Op zondag 3 mei
aanstaande houdt de afdeling Kenne-
merland van .,De Verzamelaar" van

13.00-16.00 uur een ruilbeurs voor luci-

fermerken, munten, postzegels. QSO-
kaarten enz. in het Schalkererf, Berna-

dottelaan 201 te Haarlem (Schalkwijk-

Meerwijk).

Toegangsprijs niet-leden ƒ 1.25; kinde-

ren een kwartje en leden gratis. Inlich-

tingen over deze beurs tel.: 023-337988.

in de toekomst misschien verandering

worden aangebracht in de microfoon-

installatie?

K.Sr.

Familie- en vrienden-

toernooi BC Düinstreek
ZANDVOORT - In de Pcllikaanspor-

thal traden zondag jl. 120 deelnemers
aan voor het door BC Duinstreek

georganiseerde familie- en vrienden-

toernooi. Zoals de laatste jaren steeds

het geval is ook dit sportgebeuren
uitstekend geslaagd en de sfeer was
bijzonder gezellig. Ouders die speelden
met hun kinderen om plaatsen in de
finales. Het geheel was onderverdeeld

in drie groepen, t.w. groep 1 de gevor-

derden, groep 2 de beginners en groep
3 de ouders met kinderen of neefjes en
nichtjes.

De uitslagen zijn als volgt:

Groep 1 damesdubbel: 1. K. Beekhui-
zen/C. de Graaf; 2. N. Plevier/ R.
Plevier; 3. A. Tervelde/J. Runne-
boom. Herendubbel: 1. J. Wijker/H.
de Jong; 2. G. Bluys/W. Mendel; 3.

R. de Graaf/ J. de Graaf. Gemengd
dubbel: 1. A. de Graaf/ E. Wijting; 2.

R. Plevier/R. Plevier; 3. M. Paap/W.
Mendel.
Groep 2 damesdubbel: 1. Y Scholde-

r/W, de Looff; 2. A. Visser /L.
Schouten. Herendubbel: 1. W. Koren-
stra/A. Scholten; 2. H. Molenaar/ E.

Bluys. Gemengd dubbel: 1. P. van
Duyn/J. Keizer; 2. E. Bluys/J.
Bluys.

Groep 3 damesdubbel: 1. K. Verheuge-
n/R. Verheugen; 2. S. v.d. Bos/W.
v.d. Bos. Herendubbel: 1. U, Wetze-
1/R, Wetzel;2, P. Plevier/ R, Plevier.

Gemengd dubbel: 1. I. Roozen/C.
Roozen; 2. M. Roozen/L. Roozen.

UIT ZANDVOORTS HISTORIE..

Een Zandvoorts pastei

lid van kapittel
ZANDVOORT - Tom m 157S d,

bisschop van Haarlem Godfried van

Mierio idli^eweken ivyiv iinar Amers-
jdon. besloten de leden van ztjn

bijzondere raad, hel Haarlemse ka-

pillel om de zaken zo goed en zn

kwaad als het ginj^. voort te zetten

Zij zorgden ervoor dat in buiten-

landse colleges te Keulen en Leuven
jongemannen voor priester ging stu-

deren, zij stelden hen aan op de

opengevallen plaatsen en controleer-

den met veel moeite al de verschillen-

de plaatsen in het bisdom zoals het

aan een bisschop was opgedragen.

In de periode van 1578 lol 1680 zaïen

uitermate belangrijke mensen in dat

kapittel. Er werd over verschillende

zaken ernstig van gedachten gewis-

seld en in de actacapituU aamvezig m
hel bisschoppelijk archief van Haar-

lem, kan men een stuk geanimeerde
kerkgeschiedenis vinden in cén van

de moeilijkste periode van de katho-

lieke kerk. De meeste plaatsen wer-

den besproken: sommige waar men
meer aandacht aan moest besteden,

zeer uitvoerig.

ZANDVOORT
In de notulen van 1632-lf)33 werd

Zandvoort meerdere malen aan de

orde gesteld. Na de reformatie had-

den kapelaans vanuil Haarlem zich

zo'n beetje over het vissersdorp ont-

fermd. Ze waren huisgenoot bij de

pastoor van hel begijnhof die zoals

men dal wel eens noemde een be-

langrijke stem in het kapittel had.

Thuis vertelden ze uitvoerig over wat

ze in Zandvoort hadden beleefd: m
.schrille kleuren schetsten zij de grote

armoede van de bevolking en meen-

den dat het haast niet mogelijk wa.s

om op den duur daar weer met een

groep te beginnen. ,,Niet dal de

gereformeerden daar zo kwaad
zijn", zeiden ze tot hun pastoor

,.ncen verre van dat! Hel zijn alle-

maal Zandvoorters en ze houden
elkaar de handen boven her hoofd.

Maar als je daar met een kerkje

begint moet je de nodige belastingen

betalen en dal is daar volkomen

onmogelijk".

De pastoor luisterde mei grote inte-

resse naar de verhalen van zijn

kapelaans, en sprak daarover in de

\ crgaderingcn van hei kapittel. Men
achtte het de moeite waaid om er

eens wat dieper op in ic liaan en aan
een \an de hoi;i Iwien Wdlt'tn Conj>

werd al gevraagd of hif nu t eens i'en

kijkje wilde niuin nemen .,()ih ie

weel hoe kapeUuuis zijn", zo zeiden

ze, ,, zij zien alles vaak wit / zwart en

als je zelf daar naar toe gaat, blijkt

het nogal mee te vallen" .Mei deze

boodschap ging Coop al naar Zand-
voort en volgens de gegevens van hei

kiipiiiel IS hij er een wi'ek gehle\en

als gast \an een visserman. Toen hij

terugkwam verleide hij dat de kape-

laans niets te \eel hadden gezeild

Het was hun plicht, vooral om de

grote armoede, die mensen te helften

en het kapittel moest er maar het

nodige geld m steken

Door B. Voets

De kapelaans hadden zo een bijzon-

dere steun gekregen Uildrukkehik

was hun gezegd dat zij bij het geven

aan de armen niet moesten kijken of

iemand katholiek of gereformeerd

was. Een bevolking dreigde daar,

terwijl er volop geld was. te \-erslik-

ken en dat moest woiden tegenge-

gaan Om goed op de hoogte ie

blijven van hel reilen en zeden in

Zandvoort haalde men kapelaan

P.v.d. Wielen, die de weid.se titel

droeg van pastoor van Zandvoort als

kannumk in hel kapittel. In april

1653 staat er in de acta werd hij met
gebruikelijke plechtigheden als lid

van het hoogste bestuurscollege geïn-

stalleerd en zo leest men ,. opdat wij

gebruik kunnen maken van de rijke

ervaringen die de eerwaarde heer

P.v.d. Wielen in Zandvoort heeft

gehad".

PROMOTIE
Toch voelde V.d. Wielen zich tussen

de hoge heren niet helemaal op zijn

gemak. Hij trok liever naar de vis-

.sers toe want daar voelde hij zich

thuis. Bovendien was hij door zijn

opname in het kapittel erg gebonden.

Elke maand waren er vergaderingen

waarop men zich terdege moest

voorhereidenen dit ging zo'n beetje

ten koste van het werk in Zandvoort.

Zijn pastoor, toen de voorzitter van

het college had du in de gaten en om

hem het woel ie ge\ < n tlai men hem
niet misst'n kon werd hu lul nolariiis,

lui zouden :ei;i;en w. leuin^ be
iuhi)]d (Il mms! dan <h \er'.;(iiUiin

ven Zi' naui: ki uni; //i<»l,'i //;/. uf-
slaun

I I til ctll dan liidens lu i rinianai i toi

dl jidstiior \an /.und'. mri iets merk
Haiirdi<;s op De \erslai;tn :ai' \ni)i

/fO ,' hel imir \ an zijn hi nni mm.:
zijn opi:esie!d 'ii et n wm houiene
l.aiijn I oen \ d Wielen ntnesl vaan
noteren, merku men dal hn dt taal

uilslekend hrheersie en m de nolilifs

('C/I hek u aamlicul demnnstrci rde die

.en ieder opxu l

KEUZE
De pastoor \an /.andxoori fuid ilus

heel i\al in zijn mars Dat moi \l er

uu gehaald worden en datironi sieldi

men hem voor in l.eiivin oj Keulen
x'crder ie studeren I)i xmnznter
\roeg hem ..Kiinniimk V il W i> Ie/:

bent u bereid een t^raad ic luileii ann
een katholieke uvr.crsiuit <>< wil: u

dat niet" Van der Wielen lun i;i

-

schrokken maar na e\en ie hebhen
nagedathl untwoorddt. lui . \ls

zielzorger van de arme onontnikkel.

de bevolking \an Z,and\ ooit lub ik

leren proeven dat werken op hei \ i ld

het meest noodzakelijke is. \iiine

heren laat mij dus gewoon m de

zielzorg. U moogi mij uit Zaïuh iiori

weghalen maar stel me dan ernens

anders op". De heren zeiden dat ze

er nog eens over wilden nadenken en

toen ZIJ op 22 april zich hij de

beslissing van V.d Wielen neerleg-

den, .schokte deze het college door
zijn ontslag aan te vragen. ..Ik kan
dn werk niet langer doen", zo zeide

hij ,.wil ik mijn gemeenschap in

Zandvoort niet verwaarlozen. U
weet hoe moeilijk of het is en vooral

voel ik de last steeds zwaarder op mtj

drukken. Ontsla mij van het eervolk

ambt van kannunik opdat ik echt een

volgeling van de meester mag zijn

die omging met armen en misdeel-

den".
Zij konden du respecteren en Z(/

bleef V.d Wielen alleen pastoor van

Zandvoort. Maar hij bleef het niet

lang. Zijn krachten waren door het

zware werk opgebrand en kort na
deze gebeurtenis stierf hij na een

moeitevolle tocht naar Zandvoort.

Palaver

BLOEMENDAAL - Op 31 mei houdt
de Blocmendaalse jongerengroep Pala-

ver een grote slotmanifestatie met veel

activiteiten, waaronder een rommel-
markt ten bate van de missionaris Theo
Bandsma, die werkzaam is op de Filip-

pijnen.

Wie iets wil afstaan voor de rommel-
markt wordt verzocht dit donderdag-
avond tussen 20.00 en 22.30 uur te

brengen naar de barak van Palaver aan

de Korte Kleverlaan 3, naast de kerk.

in Bloemendaal. Grote stukken wor-

den opgehaald als men belt naar 023-

370235.

s landelijke fietsdag

andvoort starten
ZANDVOORT - Dank zij de heer K.J.

Koper, vice-voorzitter ^an de RTC
Olympia, is het nu voor Zandvoorters

mogelijk gcnorden in Zand>oort te

starten wanneer men mee wil doen aan
de door de ANWB georganiseerde lan-

delijke fietsdag.

In overleg en in samenwerking met de
leden van de RTC Qlympia bij het

vaststellen van dt route Haarlem en
om.strekcn, is nu een c\lra startpunt

opgenomen in Zand\o()rt en wel bij de
\'ij\crhul van de heer H. Paap aan de
Vondelweg 46.

Hiermee Is het mogelijk geworden dal

nog meer Zandvoorters aan deze fiets-

dag meedoen.

Voor de achtste ma.il /al dit jaji op
zaterdag 9 niei de landelijke fietsdag

verreden uoidcn, liet hoofddoel van

deze dag is het steeds meer in de

belangstelling brengen van de fiets als

recieatiemiddel.

Deelnemers gestart iii Zandvoort. vol-

gen de route na het startpunt in llaai-

lem (het technostatioii van de ANWB
in de SpoorwegsiKuit) zoaK de/e is

a.mgegeven richting Zaïuhourt teuig

Deelnemcis kunnen st.iitcii v,ina1 's

nioiccns 119 i)() tiU 13 00 uur Vooi 's

middags 17 01) moeten alle deelnenieis

de route \erreden liebben.

Voor alle deelnemers geldt een vaste

pms van ƒ 2,.'iO per routebeschrijving,

echter de route in onze regio loopt

gedeeltelijk dooi de Keiineineukuncn,
Met de dueciie van de Kennemci Jui-

nen vveid oveieengckonien. d,u het

entieegeld viior dit recreatiep.iik in tie

verkooppiijs van de louteheschiijving

wordt opgenomen. Dit betekent dat

kinderen tot en met 12 jaar j 3,

—

moeten betalen ( f 2,.50 + / 0.5(1 entree

Rennemerdumen) en de overige deel-

nenieis ƒ 3.75 (/ 2..S0 4- ƒ 1,25 entiee

Kennemeiduinen).
Deelnenieis die de gehele loute gere-

den hebben, ontvangen een speld met
jaarhangei. De tietsdag is duidelijk

géén prestatietocht. Het enige spel-

element tijdens deze dag is na hel

Dit is de route van de fietstocht die voert door een groot natuurgebied,

namelijk de Kennemerduinen

lijden van de loute. u.mneei ilcelnc-

mers. die voor 15.00 uur weer bij het

eindpunt zijn een pu//elkaarl krijgen

uitgereikt. Er /ijn ongeveer 100 prij-

zen, vva.iivan vijftien hooitlprijzen. De
winnaars van de/e honUlprijzen vvor-

ilen dooi de TROS-raiiio om ongeveei
IS.(H) uui bekendgeiii.iakt.

Het hootddoel is het steeds meer in de
belangstelling brengen van de fiets als

lecreaiiemiddel. Bovendien geven de
deelnemers ook anderen een mogelijk-

heid tot leue.itie. inimeis een deel v.in

de inscliri|fgelden wordt elk |.iar ge-

bruikt om reerealiemogelijkheden te

scheppen voor hen. die door een licli.i-

nielijke handicap met iii staat /ijn aan

dit fietsevenement deel te nemen

/.indvoortcis laat de entliousKisIe vice-

\oor/itter van R l'C Olvmpi.i met in

zijn hemd staan en /oig ervoor dat er

uit de badplaats een record aantal

deelnemers komt

Avondfietstochten

omgeving Z Voort
ZANDVOORT - Op de dinsdagavon-

den in de maanden mei en juni, zal

door de Zandvoortse leden van de

Amsterdamse Rijvviehoerclub Olym-
pia. welke in de badplaats reeds 15 jaar

bekendheid geniet door de organisatie

van de Zandvoortse Strandloop, we-

derom de bekende avondfietstochten in

de Zandvoortse omgeving worden
georganiseerd. In 1980 namen 346 fiet-

sers deel aan deze tochten die een

lengte hebben van ongeveer 30 km Er
kan door een ieder worden deelgeno-

men gezien het feit dat de tochten in

eigen tempo gereden kunnen worden,
terwijl de tochten tevens een zeer

toeristisch karakter dragen

Men kan zich op de genoemde dinsdag-

avonden t.w, 5-12-19-26 mei en 2-9-16-

23-30 juni en de laat^te op 7 juli. voor

deelname melden en tevens inschniven

en starten bij strandpaviljoen 8 Tref-

punt tussen 19.00 en 19.30 uur De
kosten voor de eerste inschrijving be-

dragen ƒ 2,— en de overige ritten

f 1.— per persoon per avond, Bij de

inschrijving ontvangt men een kontro-

lekd.irt en een routebeschrijving; ie-

dere «ivond wordt er een andere route

gereden

Om lil .i.inmeiking ie komen voor een

hciinncnng dient men S-ti ol 4 locliten

te Milhiciigen Men onlv.ini:! li.in een

.langep.iste beloning. Zoals U ziet is ei

Harmonia Musica

BI OIAIFN'DAAI Op /.iteid.ig 2

niei geelt hel ensemhle ll.iimoni.i Mu-
sica het Kiatste in lie seiie van vier

h.iiokeonceilen in ile llcivornidc Kcik

van Bloemendaal aan het Rcikplem
Hel progr.imma best.iat uit in N'eilei-

l.ind nog weinig gespeelde Sp.i.insi

nui/iek uit de 17e en ISe ceuu liet

(.iiikerl bcuint om 2(1 1.^ uur

Wil (lil IN IIAAKI 1 .M

Kl-NNl MIKl ,\\D Op vrijdag l^

mei klimt de lijsttiekkei van de \'\ D
vice-vooi/itter en ministei v.in Binnen-
l.indsc Zaken, H Wiegel, na.ii ILi.u-

leiii Hij /al d.iii spreken op een open-
h.iie biioenkonist in ile I oreiit/selii'

leiigeiiieeiiscliap. tegenover het ll.i.ii

lein-st.idion .lan de SpoMvvcg ''. ovu
.uiiiele imlnieke via.igsiiikkeii niet lul

oog op de koinende veikie/iiigen l)c

avond begint om 20 00 uur. Alle be-

1 'ugstellcnden ziiii welkom

• nMOraHraHCWIM '.;-\y:;

' DorpMtirMtS^'^isi^ii^;';
\':!!vt»l«foön-''\::-

O20772M1II

weer van alles aan gedaan om U iii dt.

gelegenheid te stellen enige heerlijke

toeristische avondfietstochten te ma-
ken.

Buiten de organisatie van de Zand
voortse leden van Olvmpui, wordt er

medewerking verleend door Peter

Versteege Tvveevvielerbednii. Reisbu-

reau Eurosol: Strandpaviliocn ^ ,.Tret-'

punt"; Peter Reinders Bloemen: Gara-

gebedrijf \'ersteege

Nadere inlichtingen over de ritten ziin

te verkrijgen bij- Dick Caslien, Kee-
somstraar91. tel (l25n"-r5J7 en Kiaav

Koper. v.Lennepwes; 38 4, iel (12^(17

14833,

IK^C»EZCMDËiS

Sloopvaardig beleid

ZANDVOORT - Geachte redactu

Onderstaande bnet is dokir ons .i.in ik

gemeenteraadsleden ver/oiklen. iiii^

^chien wilt u de/e ook pi.i.usen in uw
kolom ..ingezonden" bii voorha.ii

dank
Op de gcmeenteraadsveig.iili-mii; \,\n

a s dinsdag staat aK auei'd.ipun! d.

sliiop v.in het iicbouw i.li. N.uhtiii! Wii

ver/uckeii u mulei'.I.i.iiid nMiiiiunl.i.ii

bij de behandeling van dn ,>.geiKi,ipuiii

Ie betrekken
Oniierge-'kenden piiiresuieii hki

ki.icht Icccn x\c vooig.^l^kk --l'' 'p \ i:i
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erlijk massiefeiken
12 jaar garantie.

LouterEuropees eiken.
De meubelmakers van Oistenvijk

reizen heel Europa afop zoek naar

hel hesle houi: eersteklas Europees

eiken. Het wordt jarenlang gelagerd,

daarna ^aat hel noii de ejoen

drooiikamers in.

Geloogdvolgens
oud recept.
De klassieke manier om eikehout

Ie bewerken is logen. Want door het

loüen komt de prachtise tekcnins van

het hout lot leven. Dat is uitsluitend

mogelijk bij hel beste hout van de
Europese eik.

12 Jaar garantie.
Omdat de Meubelmakers van

Oisterwijk met veel zorg hun meubels

maken en daarbij op de kleinste

details letten, kunnen ze U zwart op
wit 12jaar garantie geven.

Op de kwaliteit van het eiken en de

konstruktie van het meubel.

12 Eigen toonzalen
in Nederland.
U moet maar eens komen kijken.

Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken

beslist niet duur hoeft te zijn. U bent

van harte welkom. De koffie is vers

en het prachtige eikewoonboek ligt

voor U klaar. Gratis.

Sl€RCKmrW€RCK

MeubelfabriekOisterwijk
Ibonaangevend in eiken.

!ïL:/n

Ifoinnaardetoonzaalin Parallelweg100

MiFu^ised

SPECIALITEITEN
RestaopaRt
^Gbalêt Het IVIfcte Hals'

.ft

Zeeweg 3, Overveen. tel. 023-256057

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.

Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een

apart speciaalfondue-restauran t

tot 45 personen.

Gen. Cronjcstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levende pianoklanken ofvoor
uw receptie en party.

Gravinnestecg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

PULAJOEGOSLAVISCH RESTAURANT

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf / 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 285285.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Wij zoeken
rondom Amsterdam

TE HUUR
voor langere en kortere tijd:

huizen, villa's en etages in iedere prijsklasse.

Aanbiedingen:

World WideRentals
Tel. 020 - 76 12 91 /79 62 71 /76 60 61

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca.400m^ moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200m^

makplaars & taxateurs in bedcijls- en woonruimten

GE Oesterreicher
& Partners 020-76/868

herman heiiermansweg 6. amsterdam-z. telex 18143

Meubelboulevard tel. 02510-26923 (koopavond donderdag) Alle toonzalen zijn geopend van maandag t/m zaterdag.

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOU B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten

TEAK DEURPLATEIM
wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouvy-

rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein Ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortomjzoveel mogelijk voor de

DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maandags
gestoten, 's l\/liddags van 12.30-13.30 uur

gesloten.



A I

I

k

l

ZANDVOORT

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

41E JAARGANG IMO. 20 ED. 5

zandvoort
nieuw
(.ASTHl ISI'I.KIN I2-/AM)\()()IM - TKI,. 02507 - I 71 66- OPI,AGi:3400 i:X.

RANDSJADPUBl.ICAriI S
Uilgccl'sicr '. an:

• Zand\0()ris NiuinsshLicI

• Hecnisiccdsc Couiaui

» Hoolddoips Vcnncpei NiCip.vslilad

• /wancnbiirj; HaltwcL^sc C ciuiaiii

" Liadliocvcv Slofcd'.c ( (iinani

• AalsTiiccisdci ( oiiraiii

" Uiiluxirnsc C (uirani/Oiis U'cckblad

• Streekhiad/Dc Rondo Vcncr

Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Doip^suaut ü -

Jek'loon 02'r7 - 2 ,SV //

DONDERDAG 7 Mrn981

Prix d' Humanitè
KENNEMERLAND - OP 25 mei
zal de jaarlijkse Prix d'Humanité
worden uitgereikt aan Mies Bouw-
man. Dit zal geschieden in Hotel

Bouwes te Zandvoort.
Deze Prix d'Humanité, een beeld

gemaakt door de kunstenaresse,

mevrouw Bep Sturm uit Bentveld,

zal worden overhandigd door de
heer R.Lenterman, voorzitter van
de Lions afdeling Zandvoort.
Naast deze uitreiking zal een avond-
vullend programma worden gebo-
den door enkele artiesten, waaron-
der Thérèse Steinmetz en Marco
Bakker. Tevens zal een gecombi-
neerde modeshow worden gegeven
door de couturiers Frank Govers,

Max Heymans en Frans Molenaar.
De opbrengst van deze avond zal

worden gebruikt voor het werk van
de Stichting ,,Lions helpen Kinde-
ren", zowel voor kinderen in ont-

wikkelingsgebieden als in de regio

Zuid-Kennemerland. Artiesten en

couturiers hebben dan ook hun
belangeloze medewerking toege-

zegd.

Kaarten voor deze avond (avond-

kleding gewenst) zijn verkrijgbaar

bij de VVV-kantoren in Zandvoort
en Haarlem en Hotel Bouwes. Het
aantal plaatskaarten is beperkt,

slechts 250 stuks terwijl de toe-

gangsprijs ƒ 40,— zal bedragen.

Aanvang 20.00 uur.

De Prix d'Humanité werd in voor-

gaande jaren uitgereikt aan: Wilde
Ganzen (1975), Johan Bodegraven
(Geven voor leven) 1976 Majoor
Bosschaert Leger des Heils (1977),

Max Tailleur Reumafonds in 1978,

ZKH Prins Bernhard voor de Fede-
ratie Sport Gehandicapten in 1979.

"BESTUUR REGEERTNOG ALS REGENTEN"

Voorlopig is rust weergekeer

in bejaardenoord A.G. Bodaan
BENTVELD - Sinds maandag 4 mei heeft de heer Cohen de Lara het algemeen

beheer in banden van het bejaardenhuis A.G. Bodaan te Bentveld. Dit is gebeurd

op verzoek van de inspectie bejaardenoorden van Noord-Holland en moet gezien

worden als een poging de onrust die de laatste maanden heerste onder personeel en

bewoners van de Bodaan Stichting weg te nemen.

De heer Cohen de Lara is werkzaam bij een beheersstichting van bejaardenhuizen

te Utrecht.

Het conflict tussen bewoners en perso-

neel enerzijds en het bestuur van de
stichting anderzijds, is ontstaan nadat

het bestuur in een bewogen vergade-

ring op 19 februari jl. de directeur, de
heer Bierman, met ziekteverlof had
gestuurd.

Met die maatregel was een deel van
bewoners en personeel het niet eens en

dit leidde tot grote spanningen in het

bejaardenhuis. Werknemers, onder an-

dere zuster N. Haan-Ehnle, hebben de
inspectie bejaardenoorden hiervan op
de hoogte gesteld en om een onderzoek
verzocht. Het gevolg hiervan was dat

verschillende gesprekken werden ge-

voerd met bovenvermeld gevolg.

Fraude

Hoewel wel wordt beweerd dat de
fraude die eind 1979 in het bejaar-

denoord werd geconstateerd (een ad-

ministrateur bleek een fervent bezoe-
ker van het casino, waar hij in zes jaar

tijds ruim zes ton van de Bodaanstich-
ting vergokte) de mogelijke oorzaak
van de huidige moeilijkheden zou zijn,

wordt dit door de heer Bierman ont-

kend.

Aanleiding van dit gedwongen ziekte-

verlof was onder meer veranderingen
in het personeelsbeleid die voor de
nodige onrust onder het personeel

zorgde. De heer Bierman werd slecht

leiderschap verweten en de eind vorig

jaar in dienst gekomen nieuwe admini-
strateur (ter vervanging van de goklus-

tige) werd benoemd tot waarnemend
directeur. Met deze maatregel beland-

de het bestuur van de Bodaan Stichting

van de wal in de sloot, want in plaats

van rust die men rond het personeel

wenste, ontstonden er duidelijk twee
kampen, pro en contra Bierman. Eind
maart werd door eenendertig van de

vijftig personeelsleden een telegram
aan het bestuur van de Bodaan Stich-

ting verzonden met het verzoek de heer
Bierman weer terug te halen. Waarop
volgens zuster De Haan ontslag dreigde
voor de ondertekenaars hiervan.

Geen fabr[el(

Door de tegenstand van personeel en
bewoners tegen het gedwongen vertrek

van directeur Bierman, de brieven van
het personeel aan de inspectie bejaar-

denoorden, en de ongewenst publiciteit

rond de Bodaan Stichting, zag het
bestuur zich genoodzaakt vorige week
maandag op 27 april nog een keer met
de heer Bierman rond de tafel te gaan
zitten.

In dit gevoerde gesprek, waaraan be-

halve vertegenwoordigers van het be-

stuur en oud-directeur Bierman ook
diens advocaat deelnam, werd de heer
Bierman voorgesteld een belangrijk

deel van zijn zeggenschap, namelijk dat

over het personeelsbeleid, te laten val-

len. Hij zou zich alleen nog mogen
bemoeien met zaken die de bewoners
aangaan, terwijl het personeelsbeleid

onder de verantwoordelijkheid zou ko-

men te vallen van adjunct-directeur

VEB. KLBIMEHDEBELANGSTBUING

KoiHle, natte raaar geslaagde

viering van Koninginnedag
ZANDVOORT - Het vernieuwde pro-

gramma van het Comité Nationale

Feestdagen heeft vorige week donder-

dag gezorgd, dat ondanks koude en
regen, er in het dorp veel belangsteUing

bestond voor de diverse evenementen.
Uitermate geslaagd was opnieuw de

„rommelmarkt" waar de jeugd weer
tal van gebruikte gebruiksvoorwerpen
aan de man trachtte te brengen, wat in

de meeste gevallen wonderwel lukte.

De kramen werden 's morgens om 7.30

uur neergezet, en al om 8.15 was de
eerste „marktkoopman" met zijn han-

del gearriveerd.

Gaven enkelen er 's middags de brui

aan, omdat het beslist een lang uithou-

dingsvermogen vroeg het koopman-
schap zo lang in kou en nattigheid vol

te houden, de meesten vertrokken toch

pas op het vastgestelde tijdstip 17.00

uur. Met blijdschap heeft het comité

geconstateerd dat er beslist minder
afval werd achtergelaten dan vorige

jaren, dus de nettere jeugd is in op-

komst.

Veel enthousiasme ook bij de kinder-

spelen. Normaal worden deze in de

openlucht gehouden, maar het comité

heeft dit jaar dankbaar gebruikge-

maakt van de grote feesttent, waar
zeker zo'n honderdentwintig kinderen

zich uitstekend vermaakten, meer deel-

nemers dan anders dus, en het feit dat

ze droog en warm konden deelnemen
zal de animo zeker hebben vergroot.

Degenen die wel veel hinder ondervon-

den van het slechte weer. waren de

deelnemers aan het bedrijfsvoetbal-

toernooi, desondanks een geslaagd

evenement.
Op de velden van Zandvoortmeeuwen
streden de diverse teams verwoed om
een plaats in de finales. In poule nr. 1

werd Klikspaan eerste na veel span-

ning, waardoor dit team zich plaatste

voor de finale. Goede tweede werd het

Meeuwennest. De tweede finaleplaats

was voor Aranka, dat in de tweede

poule de meeste punten vergaarde.

Hier werd Collection tweede. In de

finale gaf Aranka goed tegenspel, maar
tegen het sterke Klikspaan was het niet

opgewassen, (3-0). De strijd om de

derde en vierde plaats was zeer span-

nend. Meeuwennest nam in de eerste

helft een 1-0 voorsprong, die het on-

danks aandringen van Collection niet

meer afstond.

Op de velden aan de Van Lennepweg
speelden de zgn. rekreanten. Na vele

voorronden en kruisfinales plaatsten

zich uiteindelijk voor de finale A-1 jun.

Zandvoortmeeuwen en het Casino, De
junioren bleken over een prima condi-

tie te beschikken en wonnen gemakke-
lijk met 5-2. Om de derde en vierde

plaats vochten Nachtuil en Bouwbe-
drijf Keur een pittig partijtje voetbal
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uit. Bouwbedrijf Keur zegevierde ruim

met 4-1.

Het concert door de Zandvoortse Mu-
ziekkapel op het Raadhuisplein trok de

nodige belangstelling, evenals trou-

wens het optreden van het Tamboer-
Trompetterkorps Fortissimo, waarvan
de majorettes met de zo keurig zilver-

gekleurde nagels, met kippevel op de

kuiten stonden, dat wel.

Kind van de rekening, oorzaak het

slechte weer, waren de deelnemers aan

de fietsenraliy. Hoewel er een bijzon-

der mooie tocht was uitgezet, waren er

slechts vijftien deelnemers, jammer,

maar dit evenement is natuurlijk bij-

zonder weersafhankelijk.

Rijen dik was de belangstelling voor

het fietsgezelschap uil Brabant met hun

bijzondere, (, .waarvan je niet zou gelo-

ven dat ze ooit hebben bestaan" aldus

een toeschouwer) show van historische

fietsen en aangepaste kleding. Vrijwel

gelijktijdig was er een optreden van De
Wurf én goede wijn behoeft geen

krans, dus hierover kunnen wij kort

zijn.

Hel klapstuk van de dag^as ongetwij-

feld het ringsteken met pa'ard en wagen
op de Grote Krocht. Jammer dat dit

onderdeel wat uitliep, zodat te laat

begonnen werd, maar de aanwezigen

bleven wel wachten, en hun geduld

werd ruimschoots beloond. Misschien

dat de ,,speaker", gezien het koude
weer wat korter had kunnen zijn in zijn

beschrijving van de deelnemende paar-

den, maar de ,,aaahhh's", en de
,,oooccchhh's" vanuit het publiek bij

iedere poging van de deelnemers zorg-

den toch voor een geanimeerde sfeer.

Jammer was het dat vlak voordat de
ringrijderij zou beginnen één toeschou-
wer onwel werd en gewond raakte bij

de valpartij, zodat deze 38-jarige Zand-
voorter per ambulance naar het zieken-

huis moest worden vervoerd; ook dit

zorgde voor enige stagnatie.

Aansluitend hierop was de zeepkisten-

race, ook een halfuur vertraagd.

Het was hctenige onderdeel dat te

kampen kreeg met pech, geluidsinstal-

latie, zodat de organisatoren nu al van

plan zijn voor het komende jaar de

zeepkistenrace in een andere vorm te

brengen.

Rest nog het optreden van poppenthea-
ter Merlijn dat hooglijk werd gewaar-

deerd door kleuters en bewoners van

Huis in de Duinen, het grandioze

optreden van de Damiate Band uit

Haarlem, en de showband Kunst na

Arbeid uit Uithoorn bij de avond-

taptoe. Ondanks hel miezerige weer,

erg veel belangstellenden die hiervan

genoten hebben.
Een doorslaand succes was ook de
autorally, georganiseerd door ,,Sande-

voerde" met veel meer deelnemende
equipes dan werd verwacht.

De traditionele Zandvoort Estafette

kende precies evenveel deelnemers als

voorgaande jaren. Voor de organisato-

ren een hele klus, om zonder de routi-

nier van voorgaande jaren, het geheel

toch verkeersveilig te laten verlopen.

,,Dank zij de uitstekende hulp van de
politie en de reservisten lukte dit"

aldus één der organisatoren, die er nog
aan toevoegde dat het comité bijzonder

veel dank verschuldigd was aan de
tallozen die deze dag tot een uitzonder-

lijke wisten te maken, ,,zeker ook het

Festival Comité voor het ter beschik-

king stellen van de feesttent voor de
kinderspelen, dat mag ook nog wel

even gememoreerd worden" aldus deze
zegsman.

Jeugd
Liep vorig jaar het discobal uit de
hand, dit jaar werd in de grote feesttent

voor de jeugd een dansavond georgani-

seerd waaraan medewerking werd ver-

leend door de Madeliefjcs en de Fire

Balls uit Aalsmeer, 's Avondsom 21.45

uur kwam de eerste melding binnen bij

de politie over ongeregeldheden. Er
bleek een 16-jarigc scholier gewond
geraakt te zijn aan zijn oor; de zaak
werd gesust, maar een half uur later

werd er opnieuw een 16-jarige scholier

gewond. Deze werd op het politiebu-

reau afgeleverd omdat hij, nadat hij

een ruitje had ingeslagen, gewond was
geraakt aan zijn hand. Hij werd op het

bureau verbonden. Nog geen kwartier

later moest de politie opnieuw naar de
feesttent, nu omdat enkele feestvier-

ders de ruiten ingooiden van het kraak-

pand op de hoek van de Brederode-

straat. Bewoners en feestvierders wa-

ren in conflict gekomen, waarschijnlijk

vanwegehet geluid. Opnieuw werd er

bemiddeld en met resultaat, want de
rest van de avond van deze koude
Koninginnedag veriiep rustig.

Bronkhorst. Na een dag van beraad,

heeft de heer Bierman dit voorstel

afgewezen.

,,Een bejaardenoord is geen fabriek,

waar je de produktie en het personeels-

beleid kunt scheiden. In een bejaar-

denoord is de scheidslijn tussen bewo-
ners en personeelsbeleid te nauw met
elkaar verweven, er zijn te veel en te

vaak raakvlakken, zodat ik daar na rijp

beraad van heb afgezien", zegt hij.

,,Hoewel het bestuur heeft gezegd dat

wanneer ik met deze regeling niet

akkoord zou gaan een ontslagprocedu-

re in werking zou worden gesteld,

wacht ik dat dan wel af', aldus de heer

Bierman vorige week.

Tussenoplossing

Inmiddels heeft op vrijdag 1 mei een
bespreking plaatsgevonden tussen het

bestuur en vertegenwoordigers van de
inspectie bejaardenoorden Noord-Hol-
land, de Provincie dus. Overeengeko-
men werd dat een onafhankelijk per-

soon zal proberen het conflict in de
Bodaan Stichting tot een oplossing te

brengen.

Dit is dus de heer Cohen de Lara die

met deze taak werd belast. Het bestuur

heeft zich zo lang teruggetrokken, ter-

wijl ook bewoners, personeelsleden en
de heer Bierman hebben beloofd de
aangewezen bemiddelaar niet voor de
voeten te lopen. ,,Laten wij nu maar
afwachten welke oplossingen worden
aangedragen, voorlopig zijn wij het wel

eens met de genomen beslissing".

Gemeente

Hoewel bij enkele bewoners de mening
had postgevat dat ook het gemeentebe-
stuur van Zandvoort enige zeggenschap

in het bestuur van de Stichting A.G.
Bodaan heeft, blijkt dit niet correct te

zijn. „Wij oefenen slechts een toezien-

de functie uit op het financiële gedeel-

te, maar enige zeggenschap in bestuurs-

kwesties hebben wij niet", aldus wet-

houder Van der Mije. die zegt dat de
instantie die toezicht uitoefent de Pro-

vincie is.

Dit blijkt dan ook de reden te zijn

waarom raadslid Ineke Wind na een

korte periode bedankt heeft. ,,Ik kon
in dat bestuur niet functioneren, uit-

sluitend betrokken te worden bij de
financiën, en dan slechts een inzage,

dat was zonde van mijn tijd. Het enige

dat ik destijds heb bereikt is een kleine

democratisering in de statuten, dat was
alles", aldus het socialistische raadslid.

Overigens zijn alle betrokkenen, behal-

ve het bestuur, het er wel over eens dat

democratisering van het bestuur hoogst-

noodzakelijk is. „Men regeert daar

gewoon nog als vroegere regenten.

De bewoners en het personeel hebben

totaal geen inspraak, hopeloos verou-

derd en beslist uit de tijd" is de mening

van een zoon van één der vroegere

bewoners, die zo 'zeven jaar geleden al

in conflict kwam met het bestuur.

Week van fpaard
ZANDVOORT - Ook dit jaar zal er in

de gemeente een „Week van het paard"

worden georganiseerd. Hoogtepunt

hiervan zal zijn de Kortebaandraverij

op maandag 29 ]uni. Overige aktivitei-

ten die zijn gepland: paardenkeuring,

ringstekerij, ponyraces op het strand en

diverse wedstrijiten in de manege.

Overhandiging van de persprijs 1981 in de grote feesttent op zondagavond 3 mei.

ZANDVOORT - De persprijs, beschikbaar gesteld door Zandvoorts Nieuws-

blad, werd zondag 3 mei gewonnen door het Trompetter-Tamboer- en

Jachthoornkorps .Fortissimo' uit Den Haag. Gekleed in gloednieuwe unifor-

men maakten ze een overweldigende indruk in Zandvoort tijdens het défilé

dat 's morgens voor de aanvang van het grote muziekconcours op het

Raadhuisplein werd gehouden. , .Werkelijk het enige korps waar je een

lineaal langs kon houden" was het oordeel van de persjury.

Langs de Vloedlijn

Zolang ei nog verstand en domheid,
goed en kwaad, kracht en zwakheid
op aarde zijn, zolang zullen de

mensen nooit wijs worden.
Aug. von Kotzebue

(1761-1819)

ZANDVOORT - Zondagmorgen vond
om halftwee een aanrijding plaats tus-

sen een Zandvoorts meisje van 15 jaar

een automobilist uit Bentveld. Dit ge-

beurde op de hoek Haltestraat /Zee-
straat. Het meisje werd per ambulance
vervoerd naar het Elisabeth Gasthuis in

Haarlem.

Een dienstplichtig militair uit Bentveld,

passagier van de personenauto werd
wegens niet te stoppen ,,hoge nood"'
meegenomen naar het politiebureau en

later aan de koninklijke marechaussee
overgedragen.

(Advirlcniii')

Nevelig

ZANDVOORT - Zondagmorgen om-
streeks 0.30 uur. reed een twintigjarige

Zandvoorter m de Kerkstraat de Passa-

ge binnen. Er ontstond lichte materiele

schade. Wellicht had de man de Passa-

ge aangezien voor een zijstraat, hij

verkeerde dan ook in benevelde toe-

stand en kreeg een drankverbod opge-

legd.

(AdnTleiKw)

Het VVD-promotieteam bezoekt ZANDVOORT
op ZATERDAGMIDDAG van half drie tot half vier.

Plaats: Grote Krocht en omgeving.

Als kamerlid is aanwezig de heer Broos van Erp.

Samen aantwerk
Word lid van de WD, Antwoordnr. 1877, 2500 WB
Den Haag, tel. 070-614121. ^

Kom vanavonanaitdoiii

In hotel Keur aan de Zeestraat spreekt vanavond het 2e-

kamerlid Pol de Beer over Volkshuisvesting en Ruimtelijke

Ordening, in het bijzonder over verkeersproblemen regio

Kennemerland Zuid. Aanvang half negen. Toegang vrij.

Na afloop informeel praten met VVD-fractieleden van de

gemeenteraad en bestuur afd. Zandvoort.

Word lid, Antwoordnr. 1877, 1^300 WT3 Den t laag, tel. 070-614121.

Haariem: Barteljorisstraat 20 (taj de Groie E^arkt) / tel. (023) 31 ?.6 55

Amsterüam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96
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FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging

Allen die ons zondag 26 april een on-

vergetelijke dag hebben bezorgd, zeg

ik hierbij heel hartelijk dank.

J. M. V. Staveren-Zantvoort

enOp 20 mei 1981 hopen wij met onze ouders

grootouders

H.Bos
en

G. Bos-Groen
hun 50-jarig huwelijksfeest te vieren.

Hun dankbare kinderen en

kleinkinderen

Gelegenheid tot gelukwensen op 20 mei 1981

van 16.30-18.00 uur in restaurant Landgoed
Groenendaal, Groenendaal 3, Heemstede.

De Ruyierstraat 1 16, 2041 HN Zandvoort.

IHEMA Moederdag

VERRASSING VAN DE MAAND

Tuinset:

4 stapelbare terrasstoelen

82.12.0261 é 45,75= 183,-

4 kussens

82.13.1061a 32,75= 131,-

tafel

82.11.0103 3 75,- = 75,-

Nül40^-

Nül15,-

60,-Nü

389,- 315,-Nü

Oogartsen spreekuur

Zandvoort,

telefoon 023-314813.

Dagelijks van 8.00 tot 14,30 uur.

Voor afspraken en dergelijke voor het spreek-

uur in het gezondheidscentrum Beatrix-

plantsoen te Zandvoort dient u
bovenstaand nummer te bellen.

Dringend verzoek niet het
gezondheidscentrum

zelf te beffen.

10 MEI MOEDERDAG! ?

U slaagt bij ons zo voor een welkom ksdo ! I !

LEONIDAS BONBONS
de enige echte !

La Bonbonnière
haltestraat 39a
zandvoort

Tel. 15584

Muziek voor uw party's?

TRIO

voor het betere genre

Telefoon 02507-13014

<7>

3n 'öctot ^eêcMon ijzmxitf

'CX

^ BouwesHotels
Badhuisplein 7, 2p42 JB Zandvoort

:

(I I» P » (I i> D

lllilli

Diner-dansant

voor Moeder:
è / 47,50 p.p.

Het kindermenu: / 20,--

Palace Hotel
Moederdagmenu
voor lunch of diner:

af 29.50 p.p.

Speciaal kindermenu: ƒ 12,50

'Bel voor inlichtingen én/of reserveringen;
^^ .02507-15041/12144

JDAM-r ^SAMSTERDAIVI-c
TEHUUR ca.400m-^ moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200m'

m;ikpla,-irs& taxateurs in bedrijts- en woonruimten

GE Oesterreiclier
& Partners 020-767868
riermanhei|ermansweg6. amslerdam-z. telex 18143

JAIM KROESE
MAKELAAR O.G.

TAXATIËN
Brederodestraat 116, Zandvoort,

telefoon 13244

Drogisterij Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTiKELEN

voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507 -161 23

Atletiek

bij OSS
Ing. 12 mei op duintjes-

veld van 18.30 uur voor

jeugd, van 19.45 uur voor

ouderen. Vraag reeds nu
na 18.00 uur formulieren

bij mevr. C. Bluys-Stapel,

Lorent2Straat62 of kom
op het veld.

' Keesman'
Jan Steenstraat 1.

Voor glas, behang,

Hlstor-verf

klompen, schoon-
maakartikelen

etc. etc.

Telefoon 12425.

Kopra-Gezins-Toertocht

Doe mee met deze fantastische

fietstocfit in onze omgeving.
Lekker vrij fietsen in uw eigen
tempo. Keuze uit tochten van 15,

25 en 40 km. Inschrijfgeld f 2,50.

Kom vandaag nog uw startkaart,

met alle andere informatie halen.

Voor iedere deelnemer een fraaie herinnering:

MARMEREN STANDAARDJE MET FIETSER

22samenweiVentle lietsenzaken

Peter Versteege
Haltestraat 18, Zandvoort,
telefoon 02507-14499.

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT

MAANDAG - 12 30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur

DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

i ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
; levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

'• In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Maak eenfeestdag

van Moederdag

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Tel. 02507-1 20 60
Ook tuingoed in ons

assortiment.

Let op! Uw kassabon heeft waarde.

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
Badrag

150,95

289,14

427,34

565,53

703,73

129.93

247,15
364,37

481,59

598,81

98,93

184,15

269,92

355,68
441,44

5.000.

10.000,

15.000,

20.000,

25.000,

Ie en 2e hypotheken tot

125% mogelijk
Informeer eens!

Helmersstraat 11 Zandvoort
_ Tel. 02507_- 1.21 50

238,43

313,71

388,99

ZANDVOORT
Kostverlorenstraat 90

Dit royale, halfvrijst. woonhuis, gelegen

in het groene deel van Zandvoort, verkeert

in perfecte staat van onderhoud.
Dit móet u van binnen zien. Daarom
houden wij op zat. 9 mei en zond. 10 mei
van 12.00 tot 14.00 uur

OPEN HUIS
opdat u zélf de sfeer kunt proeven

.

Koopruil is eventueel ook mogelijk.

Prijsidee: f200.000,- tot f 300.000,-

'

"'
' VerdereJplichtingen.'- •- •

Cense Makèiaairs ó^g.
Telefoon Ó2507-12614

5 minuten

IPOSTERFOTOI

Wed., 74 jaar, woont in

Zandvoort, veel alleen.

Zou graag de eenzaamfieid

op willen lossen door

kennismaking
met heer of dame.

Br. mettel.nr. o. nr.

Z 532 bur. V. d. blad.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. V. d. Bos
Bllderdijkstraat S.

telefoon 13796

G.Kol
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-brandleven

alle verzekeringen

Woningruil
^1^ Tlian^eboden

4-kamerfflat
in Zandvoort.

Gevraagd

Andere of

kleinere woning
Event. op papier.

Genegen tot overname.

Br. o. nr. Z531bur.
' v.d. blad.

K/aar terwijl u wacht!

iPOSterfOtO 30x40 cm
Islechts

PASFOTO'S
|4 stuks

20,00

10,00
Galerij Kerkstraat, winkel 8

Uw adres voor

elast. kousen, pan-

ties, knie- en enkel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,
Zandvoort

tel. 02507-12327

AUTORIJSCHOOL

Phil Waaning
Rijksgediplomeerd

KAN NOG
LEERLINGEN
PLAATSEN.
Brugstraat 20
ZANDVOORT

Tel. 02507 -120 71
Event. met

anti-slipcursus.

Foto Quelle
Compleet lolo/film-

assorliment, voordelig

afdrukkenen
ontwikkelen.

DROGISTEKIJ

MOERENBURG
HattcstraatS,
Zandvoort

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
ni:GRAFi.NisoNi)i:KNi:ivii:R

H. H. KROON
(v/h Jac. Kitpcr)

VcrbindinKswcR 38 - lU.OKMKNDAAL - Tel. 023-200533

Injorniuiie-i bclreffemk liefirafcnisscn ofcremalicsfieheel vrijblijvend.

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

KeesomstraatGI - Telefoon 1 53 51.

Nieuw uit USA
Shoes with Pockets

Shoes
with

VANAF f. 69,90

TOT LEDER f. 99,

.POCKers;^..^ tm

hgoROOS
Dealer:

KERKSTRAAT 30 ZANDVOORT TEL. 12106

AUG. v.d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort

telefoon 15186

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK
Nu ook het adres voor uw

woningstoffering

Kamerbreed tapijt - Novilon -Tredford
etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
vitrages en overgordijnen

wandbespanningen.

OPENBARE VERKOPING
(ex art. 1223 B.W.)

Notaris E. J. M. Weve te Zandvoort zal op
donderdag 21 mei 1981 des middags na 14.00

uur in de "Oprechte Veiling" te Haarlem aan

.:. de Bllderdijkstraat la publiek verkopen:

1 ."de °iHatwÖnirig'"óp"aeTbenjSdenverdiep'ing

met achtertuin aan de Byzantiumstraat 1

1

zwart te Haarlem (horizontaal eigendom),

voortdurend erfpachtsrecht van de grond,

eigendom van de Gemeente Haarlem.

Erfpachtscanon f 54,87 per jaar.

Lasten circa f 300.- per jaar.

2. de flatwoning op de tweede verdieping

met afzonderlijke berging aan de Tjerk

Hiddesstraat 37 te Zandvoort (horizontaal

eigendoijn).

Voorschotbijdrage f 300,- per maand.
Lasten circa / 150,- per jaar.

Achterstallige voorschotbijdrage circa

f 10.352,37.

3. de flatwoning op de negende verdieping

met afzonderlijke berging aan de Tjerk

Hiddesstraat 145 te Zandvoort (horizontaal

eigendom!.
Voorschotbijdrage f 300,- per maand.
Lasten circa f 170,- per jaar.

Achterstallige voorschotbijdrage circa

f 10.396,47.

4. de flatwoning op de tiende verdieping met
afzonderlijke berging aan de Tjerk Hiddes-

straat 161 te Zandvoort (horizontaal eigen-

dom).
Voorschotbijdrage f 200,- per maand.
Lasten circa f 140,- per jaar.

Achterstallige voorschotbijdrage circa

/ 5.817,22.

De sub 2, 3 en 4 vermelde flatwoningen colle-

giaal met de notarissen Mr. N. J. Bunk en

J. G. Brummelhuis te Amsterdam, de Cuser-

straat 5 (020-461616).

De zakelijke lasten over 1981, alsmede de
eventuele achterstallige zakelijke lasten en
voorschotbijdragen komen geheel voor reke-

ning van de koper. Betaling der koopsommen
voor of op 2 juli 1981.

Bezichtiging — voor zover mogelijk — op
dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00—

16.00 uur.

Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris,

Kostverlorenstraat 121 te Zandvoort (02507-

16841) en ten kantore van de hiervoor ge-

noemde notarissen.

Drogisterij

n/loerenburg
voor Dr. Vogel,

homeopathie.

Haltestraat 8,

Zandvoort.
tel. 02507-16123.

't Kinderwinkcltjc

Buurowcg 1, Znndvoort
tcloloon 1G580

is weer open met

een nieuwe

kollektie en in een

nieuwe sfeer.

Komt u gauw
kijken?

r>

„/ k.i

Alles voor uw

tuingereedschap
vindt u bij:

VERSTEEGE
Pakveldstraat 19 - Zandvoort
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NIEUWE TRAINER VAN TZR, GERARDRAMKEMA:

Wij willen in twee jaar naar

de eerste klasse van de HVB
ZANDVOORT - Na de teleurstellende degradatie van TZB is de vereniging

geenszins van plan om bij de pakkgn neer te gaan zitten. Dat bleek al op de

afgelopen week gehouden ledenvergadering, waarvoor in grote belangstelling

bestond en waarop de leden positief en optimistisch de toekomst tegemoet zagen.

Onder leiding van de nieuwe en enthousiaste voorzitter Frans Veerman, wil TZB
het verloren gcgane terrein zo snel mogelijk terugwinnen.

Om met een schone lei te beginnen
heeft het bestuur een drietal jonge
trainers aangesteld die er voor moeten
zorgen, dat de Boys volgend jaar en in

de komende jaren de weg omhoog te

pakken krijgen. Aan het trio Gerard
Ramkema, Alex Heesemans en Francis

Swaan zal het zeker niet liggen.

Voorzitter Frans Veerman wil niet te

veel op het achterliggende seizoen te-

rugkomen. „Afgezien van degradatie

van ons eerste team is het verenigings-

jaar toch wel succesvol geweest. De
meeste teams wisten zich te handhaven
en toekomst hebben wij genoeg. De
E-junioren behaalden zelfs het kam-
pioenschap en de dames promoveer-
den. Bij een degradatie van een eerste

team verwacht je altijd dat de selectie

wat goede krachten kwijt zou raken,

maar dat is gelukkig niet het geval. Met
z'n allen werken wij in het belang van
de vereniging die nog steeds bekend
staat om het aparte karakter en sfeer",

aldus Veerman.
Ook de 34-jarige selectie-trainer Ge-
rard Ramkema ziet het bijzonder opti-

mistisch in. Na reeds twee maal eerder

gesolliciteerd te hebben als trainer ziet

hij nu een grote wens in vervulling

gaan. De oud-speler van Zandvoort-
meeuwen en oud-trainer van Renova
vindt het een uitdaging om met de
jonge en ruime selectie aan het werk te

gaan. „Er is talent 'en er zijn mogelijk-

heden genoeg om binnen twee jaar

naar de eerste klasse HVB te promove-
ren en daar ben ik geheel zeker van.

Met een goede conditie, opgebouwd
met veel baltraining een goede mentali-

teit en een goede samenwerking tussen

trainer en spelers is het door mij

'4,"4-

Gerard Ramkema: de nieuwe trai-

ner ziet het wel zitten

gestelde doel haalbaar," zegt Ramke-
ma. Onder mentaliteit verstaat Gerard
Ramkema o.m. dat je elke week knokt
voor je plaats in het eerste team en niet

denkt ,,als ik er in staat dan ben ik er".

Ook het onnodig neerleggen van tegen-

standers wil de nieuwe trainer aanpak-
ken. Indien nodig zal hij dan bestraf-

fend optreden.

Het volgende seizoen kan Ramkema
niet meer rekenen op eerste' elftal-"

speler Alex Heesemans. Deze waarde-
volle kracht gaat de A, B en C junioren

trainen en de dames van TZB. Boven-
dien treedt hij op als elftal begeleider

van de A-junioren. ,,Het voetballen in

een eerste team en het begeleiden van

Feestelijkheden bij

gemeente-reservepolitie
rZANDVOORT - Vrijdagavond 1 mei
•vond in de politiepost op het circuit

voor achttien reservisten van de ge-

meentepolitie de prijsuitreiking plaats

van de diploma's ,,buitengewoon geoe-

fend man". De uitreiking werd verricht

door waarnemend korpschef H. Blok-

land, die er op wees dat juist in deze

tijd het werk van zoveel vrijwilligers

een welkome steun is voor de beroeps-

politie.

De fraai uitgevoerde diploma's zijn de
kroon op de studie van deze reservisten

die hiervoor een driejarige opleiding

hebben gevolgd, en, nadat op diverse

onderdelen zogenaamde deel-examens
werden afgenomen, nu dan tot slot het

diploma behaalden.

DE DUINPAN - . .

Zaterdagavond werd er een groot feest

gevierd in het zwembad ,,De Duin-
pan". Het was de jaarlijkse feestavond

van de politie, waarop onder meer oud
commandant Jaap Methorst tot erelid

werd benoemd. De vroegere comman-
dant ontving een fraaie bureaustoel.

Dit ging gepaard met een optreden van
de kunstzwemgroep van De Zeeschui-

mers, die het kado, dat op een vlot

gemonteerd was naar hem toezwom.
Verder werd afscheid genomen van
Bertus Balledux, die de reservepolitie

wegens het bereiken van de 60-jarige

leeftijd (16 mei aanstaande) zal verla-

ten. Balledux werd benoemd tot lid van

verdienste, ben extra feestelijke noot

vormde hct-optreden van De^Rwalle-
trappers, -naar aanleiding van "dit" af-
scheid.

De oud-leden J. v.d. Bos en S.H. v.d.
Meij werden eveneens tot lid van ver-
diensten benoemd. Na een lange be-
stuursperiode, hadden de heren A.
Herfst en J. Hoogstraten hiervan af-

scheid genomen en ook dit werd geme-
moreerd met geschenken en bloemen.
Al met al een zeer geslaagde feest-
avond bij de reservisten, rest alleen nog
te vermelden dat door adjudant De
Hoop op 20 april nog werden geïnstal-
leerd de nieuwe reservisten J. van
Vrijaldenhoven en A. Reurts.

de junioren valt niet te combineren",

aldus Alex Heesemans. „Ik wil elke

week bij de jongens zijn om te kunnen
zien of er vorderingen gemaakt wor-

den Daarbij moet de communicatie

met de seniorentrainer goed verzorgd

zijn, daar er spelers zijn die volgend

jaar eventueel in een eerste elftal inge-

past kunnen worden. De jeugd is zeer

belangrijk, zij moeten een goede basis

hebben, nu worden ze maar bezig

gehouden, maar de balbehandeling en

de techniek zijn belangrijk, die moeten
ze onder de knie krijgen".

Wat betreft de D- en È-junioren heeft

TZB Francis Swaan bereid gevonden
deze onder haar hoede te nemen.
Reeds nu traint zij de jongeren. Het
punt dat de jongens door een vrouw
getraind worden was na enkele trainin-

gen geen probleem meer. ,,Als je zelf

wat met de bal of andere oefeningen

kunt voordoen zijn zij er snel aan
gewensd", volgens Francis. Zij vindt

het dan ook belangrijk om de jongste

jeugd goed op te vangen.

,,Nu kunnen zij nog wat leren, zij

moeten worden opgevoed in het voet-

balspei. Ook het onnodig neerleggen

wil ik niet zien, dan worden diegenen

die dat doen eruitgehaald al zijn zij de
besten. De prestatie is minder belang-

rijk," zegt Francis Swaan.
Het blijkt uit hetgeeii de drie trainers

van TZB vertellen dat zij vrijwel op
een gelijke golflengte zitten, zodat te

verwachten is dat de Boys inderdaad

snel de weg omhoog inslaan. Voorzitter

Frans Veerman wil nog wel kwijt dat

zijn vereniging nog altijd springlevend

is.- Vooral de jeugd vindt hij zeer

\b]El?ftigrjjk.'.' ",D"è jeugd word,t soms met
100 tegelijk door een profclub uitgeno-

digd om oefenwedstrijdjes te spelen, 88

vallen er af en deze zijn teleurgesteld.

Laten ze toch lekker voetballen bij hun
vereniging. De besten komen er toch

wel uit. Ik ben er voorstander van dat

het amateurvoetbal tegen zulke praktij-

ken moet protesteren, alhoewel het

waarschijnlijk toch niets zal helpen.

Maar met jeugdbegeleiding heeft het

niets te maken," zegt Veerman.
Wat de drie Zandvoortse voetbalver-

enigingen aangaat, zegt hij ,.De verha-

len over onderlinge strijd vallen alle-

maal best mee. Ik wil nog altijd graag

het begin van het seizoen een onderling

toernooi houden tussen de Zandvoort-
;inen--üet. spelen omse-vi]

het kampioenschap van Zandvoort
moet in een vriendschappelijke sfeer

toch mogelijk zijn".

Zandvoorter mishandeld

ZANDVOORT - Een 32-jarige Zand
voorter is zaterdag omstreeks het mid
daguur door een groep jongens in de

leeftijd van 13-16 jaar mishandeld, toer

hij op de Van Lenncpweg liep te

wandelen in Zandvoort. Het slachtof-

fer is met zware kneuzingen aan beide

armen en een steekwond naar het

Marinehospitaal in OverVeen gebracht

Vier van de jongens konden door de

politie worden aangehouden, een vijf-

de verdachte wist te ontkomen. Het
vijftal was al een tijd bezig geweest met
het gooien van stenen naar voorbijgan

gers, aldus de politie. Waarom de
toevallige voorbijganger zo zwaar werd
mishandeld is vooralsnog een raadsel.

Gezinsfietsdag op

zaterdag 16 mei

ZANDVOORT - Op zaterdag 16 mei
wordt door heel Noord Holland een
gezinsfietsdag georganiseerd. Het is de
bedoeling dat alle gezinnen zich in het

zadel zullen hijsen, dus vaders, moe-
ders, grootvaders, grootmoeders en
kinderen.

De'Ieeft'ijderi zijn onbelangrijk, omdat
men kan kiezen uit drie afstanden,

namelijk 15, 25 en 40 km. Dus voor elk

wat wils. Het maakt niet uit of u nu 15

of 40 km uitrijdt, in beide gevallen

wordt een prachtige herinneringsprijs

met inscriptie uitgereikt.

Voor een startkaart kan men zich in

Zandvoort melden bij: Peter Versteee-

ge, Haltestraat 18, tel. 14499. Inschrijf-

kosten bedragen ƒ 2,50 per persoon; de
starttijd is vanaf 9.00 uur 's morgens,

terwijl u we! moet zorgen dat u vóór

'smiddags 17.00 uur terug bent. Hoe
lang u over de door u gekozen tocht

doet is onbelangrijk.

lA(hericiuie)

NU MEER DAN OOIT
VERGELIJK DE PRIJZEN èn.

DirmDimim
'H:tH <LiJt

PRUS %
ZANDVOORT

Foto- en

tekenwedstrijd

vogelrampenfonds

KENNEMERLAND - Omdat het Vo-
gelrampenfonds te Haarlem dit jaar

zijn 25-jarig bestaan viert, organiseert

het een fotowedstrijdd en een teken-
wedstrijd. Als onderwerp is gekozen
,,De natuur om ons heen". De foto-

wedstrijd is onderverdeeld in twee ca-

tegorieën: zwart-wit foto's en kleuren-
foto's. Er wordt hierover gejureerd in

twee leeftijdsgroepen nl. tot 16 jaar en
vanaf 17 jaar en ouder. De jury zal

bestaan uit: S. Engel jr. van fotovak
Engel te Haaarlem; F. Terpoorten
(fotograaf) en W. Beulink, bestuurslid

van de Stichting Vogelrampenfonds.
Aan de tekenwedstrijd kunnen kinde-
ren tot en met 12 jaar deelnemen. De
wcdstrijdformulieren zijn verkrijgbaar

in het Vogelhospitaal op zaterdagmid-
dag 9 mei en zondagmiddag 10 mei
tussen 14.00 en 16.30 uur. Op deze
middagen houdt het Vogelhospitaal
open huis. Donateurs en andere bc-

langMelIcnden die het hospitaal en zijn

bewoners willen bezichtigen zijn op dat

weekend 's middags van harte welkom.
Op zondagmiddag 4 oktober zal in hel

Vogelhospitaal of in de kantine van de
Stadskwccktuin de prijsuitreiking

plaatsvinden. De ingezonden tekenin-

gen en foto's zullen dan tentoongesteld

worden. Om mee te kunnen dingen

naar de prijzen moeten foto's en teke-

ningen voor 1 augustus ingezonden
worden.

Frans Veerman, voorzitter TZB, is

bepaald optimistisch

Misschien lukt het Veerman om zo'n

kampioenschap te realiseren en pakt

het eerste team van TZB direkt de titel

om te promoveren naar de tweede
klasse HVB. We wachten vol spanning

het komende seizoen af, de toekomst

zal het uitwijzen.

PolhJekorps uitgebreid

ZANDVOORT - Vrijdagmorgen 1 mei
werd de heer P. Stooter, wonende in

Lelystad in de kantine van het politie-

bureau aan de Hogeweg door waarne-

mend korpschef H. Blok geïnstalleerd.

Om 11.00 uur volgde zijn beëdiging in

de raadszaal van het raadhuis door
burgemeester Machielsen.

Voordat de heer Stooter bij de politie

in Zandvoort werd aangenomen, heeft

hij enkele jaren deel uitgemaakt van

het Amsterdamse politiekorps.

Inbreker vluchtte

ZANDVOORT - Toen een bewoner
van de Zandvoortselaan vrijdagmorgen

omstreeks halfdrie in zijn woning te-

rugkeerde, zag hij nog net hoe een

inbreker uit het raam vluchtte. De
gestarte zoekaktie had geen resultaat

de Zandvoorter mist wel zesduizend

gulden uit een bureau.

Een testBi

zorgde voor
Het gasthuis van Zamlvoart is waar-

schijnlijk al een heel oude instellins;

geweest. Hel moei er al geweest zijn

vóór 1572. Het wat waarschijnlijk

ce/i soort gelegenheid op dczcijde

plaats waar het latere gasthuis heeft

gestaan, namelijk op het Gasthias-

plein en was vooral bestemd om
vreemdelingen en gchrekkigen te hel-

pen.

Na de overgang tot de nieuwe religie

heeft men enkele .specifieke katholie-

ke fondsen in het pakket van het

gasthuis opgenomen. Deze fond'sen

immers waren bestemd voor liei

algemeen belang en waar kon men
ze dan beter voor benutten dan voor

een betere behuizing voor ouden,

zieken en gebrekkigen, die juist in

een afgelegen plaats als Zandvoort
toen was, gemakkelijk in de verdruk-

king kwamen.

Testament vanAgnes

van Akersloot

Dut dit gasthuis een zekere bekend-
heid genoot, blijkt uit een testament

van een zekere Agnes van Akersloot
uit 1663, aanwezig in het provinciale

archief van Haarlem. Wie deze Ag-
nes van Akersloot ivas, komt men uil

dat .stuk niet te weten. Alleen kan
men tut hel testameiu opmaken dat
zij bij het opstellen daarvan woonde
in Haarlem en heel goed hij kas was.

Zij moet daar in Haarlem het nodige
hebben gehoord over het Zandvoort-
se gasthuis. Misschien ook wel was
zij in het dorp geweest en had daar
gezien wat voor moeite zich de
Zandvoorters getroostten om de ou-
den, gebrekkigen en vreemdelingen
zo goed mogelijk bij te staan. Ook
was zij op de hoogte van een soortge-
lijke instelling in Wijk aan Zee. Wal
haar vooral moet zijn opgevallen,
was dat men, juist omdat de visserij

in die tijd weinig winstgevend was,

toch zoveel mogelijk bij elkaar haal-

de om deze mensen te helpen. Dat
moet haar hebben aangespoord tot

haar daad.

En zo stondhetbeschreven

Vrouwe Agnes, die zich noemde
bejaarde dochter te Haarlem, gaf het

qroot.ste geilecllr \an luuir onroeren-

de goederen, beslaande uil vruchiha-

re landerijen, voor de sluhtini^cn van

Door: B. Voets

Zandvoort en Wijk aan Zee. Door
de opbrengsten van deze goedeicn
kon men zich wat ruimer bewegen.

Nu was hel de bedoeling nieu zoals

het in die jaren nog wel eens gebeul-

de, dat men van liel geld, dal men
ontving, nog wat ging sparen' neen

het was voor de arme mensen en om
een duidelijk voorbeeld te geren
gelastte zij het bestuur van het gast-

huis om ieder jaar m januari wan-
neer men de rekening en verant-

woording had opgemaakt en hel

bestuurscollege zichzelf trakteerde

omdat men er weer goed doorheen
gekomen was, nieii aan de bewoners
,,ter pleziere" zou geven .,een pintie

wijn ende een hal] conijn".

Valse voorstelling

Omdat de gegevens over het gasthuis

van vóór 1663 vrijwel ontbreken,

hebben sommigen de naam van Ag-
nes van Akersloot wel eens in ver-

band gebracht mei de .siichting maar
dat is niet juist. In de rekeningen van

het bisdom Utrecht, uitgegeven in de

reeks rijks geschiedkundige publika-

ties vindt men een korte aantekening

over een betaling bij een ,,reconcilia-

tio oratoria" een nieuwe wijding

voor een kleine kap en dat wijst naar

het gasthuis. Immers andere instel-

lingen zijn er in Zandvoort niet

geweest.

Een gasthuis deed In de vijftiende en

zestiende eeuw ook vaak dienst als

doorgangshuis voor mensen die op
pelgrimstocht waren. Velen gingen te

voet naar verre bedevaartsplaatsen

onder meer naar Compostella in

Spanje maar er waren er die ook
liftend over zee hun doel trachten te

bereiken. Verschillende zullen wel

eens in Zandvoort hebben aangelegd

en konden dan onderdak vinden in

liei i;asihia\ liiiiilles M'iondeislclt

dat hel lu'cl lant; hecti beslaan

Nieuwe taak

in de iiinn xiioi /ïZ2 was hel

ildoigangsluu'' tn :ckcie zin de ccr-

sie opdiaiht van liei ijiisi/utr. Het
was de belcvin:; \un hel wcik van
harmharligheid

. , i leeindelmgcn hcr-

benicn", dm m de middeleeuwse
schdderkun.si 0[> diverse manieren
wcrJ uili;vhceld. D zon; i oor zie-

den, gehieLkiiien ei, ouden van da-
gen was Kien nieesial de laak van de
Jaiiulielcdcii en sleclils m uiizondci-
lijke i;e\iilleii kw innen deze mensen
in gaslhw.zen leieih.l. loen na 1572
de peliiiimsreizet! opliielden en
dooiganv,shuizen mei meei nodig
waren, wirden deze insiellingen

meer gebruikt \ooi zu ken en ouden
van dagen, ook oindal verzorging
van deze mensen in lanuliekring

bezwaarlijk begon ie worden. De
inrichtingen die als paddestoelen uit

de grond rezen, waren niet dircki

ideaal: hel beste bleken dat soort van

instellingen te zijn die al voor 1572

op dat soort van werk afgestemd

waren.

En dat waren de tehuizen in

Zandvoort en Wijk aan Zee. De
beoefening van de zorg voor zieken

en ouden van dagen, die Agnes van

Akersloot aangetroffen had in Zand-
voort bracht haar ertoe dat gasthuis

zo royaal mogelijk te bedenken.

De historie van deze instelling, die

nog duidelijk met het hedendaagse
Zandvoort is verbonden, is in die

eerste eeuwen nooit in notities vast-

gelegd, om de eenvoudige reden dat

een hardwerkende vis.sersbevolking

dat niet kon en ook niet noodzake-
lijk vond om dit te doen. Men was

enkel en alleen berekend op het werk
en daarom is er haast niets over terug

te vinden. Maar het testament van

Agnes van Akersloot uil het rijksar-

chief licht toch even de sluier op van

het belang van de instelling die men
in het moderne Zandvoort zoals uit

naamgevingen blijkt niet weg kan
denken.

voorsprong glippen
Zansvoort - Ondanks een 2-2 gelijkspel

tegen WSV'30, is Zandvoortmeeuwcn
koploper gebleven. Ook de naaste bela-

gers Velsen en VSV verspeelden punten.

Tegen VVSV'30 was vooral het eerste

halfuur van Zandvoortmeeuwcn uitste-

kend. Een in dit halfuur opgebouwde
2-0 voorsprong zagen de Zandvoorters

echter nog voor de rust te niet gaan.

Zandvoortmeeuwen startte overrom-
pelend. Met snel aanvalsspel werd de

Wormerveerse defensie onder druk ge-

zet. Het hoge tempo van de Zandvoor-
ters leverde goede mogelijkheden op,

maar de schoten van Pieter Keur,
Marcel Schoorl en Aaldert Stobbelaar

gingen naast of de doelman bracht

redding. Ook de vele hoekschoppen
leverden vooralsnog niets op. WSV'30
kon in dit gedeelte van de wedstrijd

geheel niet gevaarlijk worden. Nauwe-
lijks de middenlijn gepasseerd werden
de gasten van de bal gezet en togen de

Zandvorters weer ten aanval. Ült de

zoveelste hoekschop kwam in de 20e

minuut de openingstreffer tot stand.

De door Marcel Schoorl, haarzuiver

voor het doel gebracht bal, kopte

Aaldert Stobbelaar onhoudbaar in de

bovenhoek, 1-0.

De badgasten bleven de toon aange-

ven. WSV'30 kwam er geheel niet aan

te pas, en vijf minuten later was het

wederom raak. OOk nu werd een

hoekschop van Marcel Schoorl door

Aaldert Stobbelaar achterwaarts inge-

kopt, waarbij twee WSV'30 verdedi-

gers elkaar op de doellijn in de weg

liepen, 2-0. Na de tweede Zandvoortse

treffer verslapten de Meeuwen enigs-

zins en kon WSV'30 wat meer aan de

aanval doen, zonder dat het gevaarlijk

kon worden Een foutief weggewerkte

bal uit de Zandvoortse defensie was er

toch de oorzaak van dat WSV in de 33e

minuut de achterstand kon verkleinen,

2-1.

De Meeuwen raakten van slag en

konden hel goede spel niet meer te

pakken krijgen. In de 44e minuut

kwam nog onverwacht de gelijkmaker

op het scorebord. Wim van Staveren

maakte een sliding, waar de goed

leidende scheidsrechter een vrije trap,

net buiten de zestien-meterlijn. in zag.

De bal verdween over de muur tegen

de kruising, waarna de terugspringende

bal door Sieraad in hel doel werd

gekopt, 2-2.

De tweede helft was van aanmerkelijk

mindere kwaliteit. Beide teams konden

in deze fase weinig of geen doeliijpe

kansen creëren. WSCV'30 was blij met

de gelijke stand en de Zandvoorters

zochten te gehaast het doel van de

gasten op. I lierdoor onstonden weinig

mogelijkheden. Eenmaal was John van

der Zeijs bijna bij een doelpunt, doch

uit een afgeslagen hoekschop knalde

hij net naast. Ook de razendsnelle

Marcel Schoorl stootte door de

WSV'30 defensie, maar de doelman
kwam net op tijd zijn heiligdom uit om
het gevaar te keren.

In de laatste tien minuten probeerde

Zandvoortmeeuwen met een slotoffen-

sief alsnog de winnende treffer te force-

ren. Vele vrije trappen werden voor

het doel gebracht, maar de stugge

Wormerveerse defensie gaf echter geen

krimp.

-WÜLLUM V.d. WLKFF

Me ore tute

En me kop doet zeer.

Hoor allienig maer praete

Over ,,zenuwe-wcer"

Hong Kong wint Score A. toernooi
HAARLEM - Het Score Advertising

zaalvoetbaltoernooi op Koninginnedag
is zegevierend afgesloten door SC
Hong Kong. De organiserende vereni-

ging, die reeds tweemaal de beker
veroverde, moest nu met een vierde

plaats genoegen nemen. In de finale

versloeg Hong Kong het Leidse Van
Rooyen met 4-2, door doelpunten van
Chris Jongbloed. Richard Kerkman en
tweemaal Pieter Keur.

Aan het toernooi namen acht teams
deel die waren verdeeld in poules van

vier. De uiteindelijke eindstand was: 1.

Hong Kong; 2. Van Rooyen (Leiden);

3. UDI (Enschede); 4. Score Adverti-

sing.

Medina Carpets

Medina Carpets is er niet in geslaagd

om het hoog geklasseerde Sporthuis

Hillegom goed partij te geven. Een
slechte wedstrijdinentaliteit, met als

gevolg veel gemopper op elkaar maak-
te Medina kansloos. Bij de rust was de

stand rees onoverbrugbaar 4-0. Na de

pauze deed Hillegom het wat rustiger

aan waardoor Medina de schade be-

perkt kon houden tot 6-2. De twee

doelpunten waren van Louis van der

Mije.

Zandvoort 75/Zandvoort N.

Nadat Zandvoori'75 in de derde klasse

beslag had weten te leggen op het

kampioenschap wat promotie naar de
tweede klasse betekent, is ook Zand-
voort-Noord er in geslaagd promotie te

bewerkstelligen. Meervogels werd met
11-0 opgerold.

Boerenbedriegers
ZANDVOORT - In het cultureel

centrum wordt in de periode van 2 1 /m
24 mei een tentoonstelling gehouden
die de titel meekreeg .,Boerenbedrie-
gers". Ter verduidelijking: het betreft

hier een collectie oude" prenten in

bruikleen van het Nederlands Open-
lucht Museum uit Arnhem.
Een boerenbedrieger is iemand die

zich beter voordoet dan hij is en iets dat
wat anders lijkt dan het is. Over het

laatste gaat het in deze tentoonstelling.

Schrijven was vroeger een heel be-
langrijk onderdeel van het leerpro-

gramma, bovendien was het reclame
\ooT de bovenmcester en zijn school.

Op zijn tijd moesten proeven van
bekwaamheid worden afgelegd, voor-
beelden hiervan zijn de wensbrieven
voor familieleden en de pennekunst of
boerenbedrieger (in het Frans trompe
roeil') een tekening van een aantal
velletjes papier beschreven alsof het
gedrukt is, op en over elkaar liggend op
een ondergrond.

Deze tentoonstelling is te bezichtigen
op woensdag-, zaterdag- en zondlig-
middag van "13.30 tot fó.OO uur.
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Ik Viiiid Mrat ik zoélli op de Crote Krocht

Van Zandvoort-noord tot Zandvoort-zuidAART VEER
GROTE KROCHT 23, TELEFOON 14404, ZAIMDVOORT voor groente en fruit

HETENIGE ECHTE TROUW 'BEDR IJF

Wij kunnen u bieden:

M De bekende wil te Merccdessen

^ Mercedes Old-limer 1935 lype 320
^. Trouw'koctsen bespannen met

2 of4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

Grote Krochl 18, ZandNoon. lel. 02507-12600/17588

Boek- en kantoorboekhandel
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Dancing on "The Bridge".
Boven achl dtukbereden rijbanen, op de

sfeervolle muziek van hel Sunnse Trio

Vriie loegang en normaal geldende lago

pri|zen2owel in het gezellige' Bridge'

Reslauranl als op het romantische

"Boulevard Cale ' Terras

* BUFFET-DANSANT *

In een gereserveerd gedeelte van hel

"Bridge" Restaurant voor de speciale pnis van

/25.00
Een Bullel-Dansant anders dan anders

U slell namelijk zelf hel menu (4 gangen en

een heerlijk kopie kollie na) samen van hel

rijke butfet waar een keur van warme en koude

gerechten voor u staal uitgestald

MW^ Rijksweg A4 6 kilometer
'

" B*^ ten zuiden van Sctiiphol

ÊÊ^m^m Teleloon 02526-86841

Brugrestaurant Rick'sBrugrestaurant

JIHJjMk bij Schiphol.

''^^^B^'V^^Zeven nieuwe restaurants

^^r ^^^ bovgnMBdBrlandspeij/'

Anjerkollekte

J

Suggestie van Centrum VrijwilligeHdpverlening

Meer contact en ontspanning voor

ouderen in Zandvoort noodzakelijk
begeleiding zo'n kleine achthonderd
uur.

ZANDVOORT - In hel jaar 1980 werd aan het Centrum voor Vr(Jwill{ge

Hulpvericninf: hulp van buitenaf verleend. Van de Stichting opleiding sociale

arbeid (Sosa) kwam een stagiaire die, na een inwerkperiode, nu een belangrijke

schakel is bij alle werkzaamheden. „Deze goedgekeurde stageplaats betekent ook

een klopje op de schouder voor de werkw^ze en opzet van ons centrum", zo staat KnclpuntBII SionslBring
er in het jaarverslag van het centrum over 1980.

; ZANDVOORT VAN S i/m2] juni

. a.s. zal de jaarlijkse Anjercoiiccle wor-
.' den gehouden. Voorzover nog niet

' bekend zij vermeld, dat deze collecte
*" geschiedt onder auspiciën van het Prins

'^Bernhardfonds, een fonds, dat vereni

.Cgingen en instellingen, werkzaam op
i' cultureel gebied, alsmede diverse cultu

*«rele aktiviteiten, zoals tentoonstellin-

<|gen en concerten, financieel steunt. Dit

/^geschiedt via de provinciale Anjerfond
%sen. De opbrengst bedroeg vorig jaar

:*;/ 2.683,85 tegen ƒ2.752.72 in 1979.

'\tA\s een der oorzaken van deze geringe

/.achteruitgang kan worden genoemd het

;*',dalende aantal collectanten. In 1979

•;. bedroeg dit 50, in 1980 moest het

>,'plaatselijk Anjercomité met 33 coUec-

I'tanten haar werk verrichten. Er gaat

.** bijna geen jaar voorbij, of er profiteert

«•wel een Zandvoortse instelling van het

Vfonds. In 1980 werden het Comité
'vOntmoetingsdag (voor bejaarden) en
'«'het Comité Volkskerstzang met een
vsubsidie blij gemaakt.
'-'Evenals de vorige jaren zal wederom

^ 'de zgn. coUectepremie-regeling van
', toepassing zijn, d.w.z. de burgemeester
* kan 20 procent van de netto-opbrengst

* in zijn gemeente uitkeren aan vereni-

,' gingen of scholen,- wier leden, respec-

» tievelijk leerlingen aan de collecte deel-
° nemen. Dit geldt ook t.a.v. de nieuwe

verdeelsleutel, die het Prins Bernhard-
' fonds twee jaar geleden heeft inge-

; voerd, inhoudende, dat de opbrengst

:, van de collecte een belangrijke rol

,' zalspelen bij de verdeling van de gel-

, den, die het fonds het daarop volgend

; jaar beschikbaar stelt aan de provincia-
• )e Anierfondsen.

Op de grond van het vorenstaande

I
wordt hierbij een dringend beroep ge-

. daan op de leden van de verenigingen,
' leerlingen van de M.A.V.O. -scholen of

op andere cultureel ge'interesseerden,

.._ im zich als collectant .beschikbaaL te
"«^ teUen. Dit kan:geschi£rieDi,doer.tej£tQ-,
^ nische aanmeld(Bg>"bij'^e''heer.AtH<

• Hedden, p/a Raadhuisplein 4, tel.

.. 014841.

Evenals in het vorig jaar zijn er enkele

projecten geweest, waarbij het centrum
behulpzaam is geweest met de start,

maar tussen dit werk en het eenvoudig
wegbrengen van een recept ligt een
heel scala van werkzaamheden. Werk-
zaamheden die alleen gedaan kunnen
worden, omdat er mensen zijn die

willen helpen. Het is de trouw van deze

vaak anonieme mensen die het centrum
in staat stelde de hulpverlening draai-

ende te houden.

Deskundige begeleiding

In het jaarrapport wordt ook vermeld
dat er momenteel vijf professionele

hulpverleners zijn, die zich minimaal
twee uur per maand beschikbaar stellen

voor de beantwoording van alle moge-
lijke en onmogelijke vragen die bij het

centrum binnenkomen.
Slechts een kleine stijging van het

aantal aanvragers in het jaar 1980, ten

opzichte van het jaar 1979, alhoewel de
koude periode van in de eerste maan-
den van 1979 relatief veel aanvragen
bracht.

Telefoonketen

Teleurstellend wordt door het centrum
ervaren dat er net niet genoeg aanvra-

gen binnenkwamen voor de start van
een tweede telefoonketen. Dit ondanks
de positieve publiciteit van de eerste

keten die alweer zo'n kleine twee jaar

geleden van start ging.

Kamerlid spreekt

voor WD
ZANDVOORT - Vanavond om 20.30
uur zal de heer L.M. de Beer, Tweede
Kamerlid van de VVD, een spreek-

beurt houden in Hotel Keur aan de
Zeestraat.

De onderwerpen waarover gediscus-

sieerd zal worden zijn Volkshuisvesti-

ging en Ruimtelijke Ordening, waarbij

de nadruk ligt op de verkeersproblema-
tiek in deze regio.

„Pol.;! de Beer is sinds november 1969

Jj_d_van_ de; Tweede Kamer voor de
^fvS èn isrgespecialiseerd irTVêrkeer
en Waterstaat. Toegang vrij, belang-

stellenden van harte welkom.

In november 1980 werd aan alle profes-

sionele werkers en instanties in de
gezondheidszorg, geestelijke zorg en
bejaardenzorg een aantal circulaires

verzonden, waarin nog eens duidelijk

op het bestaan en doel van de telefoon-

keten werd gewezen. Ook hierop kwa-
men betrekkelijk weinig reakties bin-

nen, toch vindt het werkteam van het

centrum de telefoonketen van onschat-

bare waarde om een aantal bejaarden
en gehandicapten, die alleen wonen in

Zandvoort uit hun isolement te halen.

Inmiddels is de eerste jeugdtelefoon
van start gegaan, en zal worden onder-

zocht of deze in een behoefte voorziet.

Nevenaktiviteiten

Behalve de telefoonketen werden door

het centrum het afgelopen jaar nog de

nodige aktiviteiten ondernomen. Zo
werd de informatiestand in de openba-
re bibliotheek aan de Prinsesseweg

belangrijk uitgebreid; worden er regel-

matig trainingen gehouden voor vrij-

willigers(steTs), is er een werkgroep
voor jongeren gevormd, werd er hulp

verleend aan de opzet van een vrijwilli-

gersproject in het Huis in de Duinen.

Hierover is de heer Brabander ,direk-

teur van dit tehuis, bijzonder enthou-

siast, „omdat de dames bij ons enkele

avonden per week koffie schenken in

de conversatiezaal in belangrijke mate
hebben gezorgd voor het nu regelmatig

koffie drinken in deze ruimte door de
bewoners, iets dat voorheen niet voor-

kwam omdat men liever de koffie op de
«igen- kamer gebruikte". Een door-

braak van het isolement dus.Medewer-
king werd verleend aan een ontmoe-
tingsavond met gehandicapten; er werd
door vrijwiligsters gewandeld met be-

woners van het Wim Mensinkhuis, bij

de Kerst-In wer assistentie verleend,

terwijl door de medewerksters werd
deelgenomen aan informatie-avonden

en bijeenkomsten.

Zesduizend uur

Uit het jaarverslag blijkt dat door de
medewerkers(sters) van het centrum in

totaal bijna zesduizend uur werd ge-

werkt. De daadwerkelijke (direkte)

;
hutpvcrlening sjjant de kroon met 2885

werkuren,*3e iffdiré]cfê"liur|3iverlening

vergde 688 uur, de organisatorische

werkzaamheden 1480 uur en de werk-

MINDERINBRAKENDAN VORIGJAAR

Informatiebus gemeentepolitie

woensilag op de weekmarkt
ZANDVOORT - Op wwnsdag 13 mei
staat op de weekmarkt van 10.00-16.00

uur op de Prinsesseweg de informatie-

bus van de politie waarin informatie

wordt verstrekt ter voorkoming van
misdrijven.

Aandacht wordt hier besleed aan de
volgende onderwerpen:
Inbraak in de woning
Autodiefstal: brom(fiets) diefstal

Agressieve verkoopmethoden
Vandalisme en zakkenrollerij

Boot / caravandiefstal

De informatiebus, die evenals vorig

jaar toen ruim vijfhonderd mensen
.deze bezochten, aanwezig is, is een
project van het Bureau Landelijke

Coördinator Voorkoming Misdrijven

en heeft als doel het informeren van het

publiek omtrent voorkoming van mis-
drijven.

De tips voor inbraakbeveiliging zijn

weergegeven via demonstratiepanelen,

waarop deugdelijk hang- en sluitwerk is

aangebracht.

Deze informatiebus is bemand door
personeel van de gemeentepolitie te

Zandvoort. Voor individuele preven-

tie-adviezen kan een nadere afspraak

worden gemaakt, met de desbetreffen-

de afdeling van de gemeentepolitie te

Zandvoort (brigadier Steeman).

Vermindering

Met enige vreugde heeft brigadier Stee-

man geconstateerd dat de vooriichting

van vorig jaar toch enige vrucht heeft

Brigadier Steeman wil nog graag de
aandacht van het publiek vestigen op
de pas verschenen folder van de politie

„Zorg voor 'n onbezorgde vakantie".

In deze brochure zijn niet minder dan
32 tips gegeven ter voorkoming van

diefstal en /of inbraak. De tips zijn

overzichtelijk vermeld, en kunnen dus

uitstekend als „checklijst" worden ge-

bruikt voordat u vertrekt. Deze folders

kunnen op het politiebureau worden
gehaald en helpen u wellicht onbescha-

digd door uw vakantieperiode te laten

komen.

VOORKOMING
MISDRIJVEN

Een zaak van de politie èn u

afgeworpen. Kwamen in het eerste

kwartaal van 1980 zesenzestig meldin-

gen van inbraak /diefstal binnen, in

het eerste kwartaal van 1981 waren dit

er vijfenveertig. ,,Altijd nog te veel,

maar in ieder geval een vermindering"
is het standpunt van deze politieman.

Hoewel de totale buit aan geld en

goederen van deze geregistreerde in-

braken nog ruim ƒ 145000,- bedroeg.

In de eerste drie maanden van 1981

werden in totaal negen personen aan-

gehouden en /of verhoord. Buiten de-

ze reeds genoemde verdachten werden
nog eens 42 personen aangehouden
en / of verhoord al3 verdacht van diver-

se misdrijven.

(A(lvcrtentie)

pNKYOhifi
lENTOPMERKGEUnOSAPnUlATUIIRIMTTEBITALENIS

als enige met

^CCU^IAS
De beste aanpassing op cassettebanden.

wij detnonstreren u dit graag.

Peeters Zandvoort B.V.

Hallstraat 56 -Zandvoort -Tel. 02507-1 3618

Nog te veel

Behoudens de al genoemde misdrij-

ven volgt hier nog een lijst van de

overige, zoals te zien, nog steeds

..te veel".

66 fietsdiefstallen

12 autodiefstallen

7 pogingen tot autodiefstallen

14 diefstallen uit auto's

7 diefstallen van auto-onderdelen

4 bromfietsdiefstallcn

2 diefstallen uit kleedlokalen van

sportruimten

4 diefstallen uit kamers van hotel-

pensionbedrijven e.a. instellingen

7 diefstallen uit café-bedrijven

1 motordiefstal

1 zakenrollerij

3 berovingen

2 overval

3 winkeldiefstallen

20 overige diefstallen

39 vernielingen /baldadigheid aan

openbare- en persoonlijke bezittin-

gen
2 oplichtingen /flessentrekkerij

1 steekpartij

Verleiding te groot
ZANDVOORT - Twee Zandvoortse

meisjes werden zaterdagmiddag aange-

houden in een winkel aan de Grote
Krocht. De verleiding was voor de 1 1-

en 12-jarige te groot geworden en zij

hadden winkelgoederen ter waarde van

negen gulden onlviecmd. De politie

gaf een reprimande, waarna zij door

hun ouders werden afgehaald vanaf het

politiebureau.

Volgens de door het centrum uitge-

voerde onderzoekingen blijkt dat er in

Zandvoort meer mogelijkheden tot on-
derling contact en ontspanning voor de
leeftijdsgroep 50-60 jarigen zouden
moeten zijn.

Door het centrum worden nu enkele
suggesties gedaan om in deze lancune
te voorzien. Zo zou er een mogelijk-
heid moeten zijn te komen tot een
gezamenlijke maaltijd, zoals nu wordt
gehouden in Centrum III te Heemsle-
de. Er zou cursus „pensioen in zicht"

gepland kunnen worden, en ook re-

creatieve samenkomsten zouden mis-
schien in een behoefte voorzien. In

Heemstede in Centrum III worden
deze gericht georganiseerd voor deze
bepaalde leeftijdsgroep.

Het centrum vindt niet dat hetzelf deze

aktiviteiten zoud moeten organiseren,

doch wil dit wel onder de aandacht van

de betreffende instanties in de gemeen-
te brengen.

Financiën

Uit het bijgevoegde kasoverzicht van

hel centrum blijkt dat men zeer zuinig

met het geld is omgesprongen. Behalve

de subsidie van de gemeente heeft men
nog een gift ontvangen van hel Konin-

gin Juliana Fonds.

In het jaaroverzicht wordt gezegd:

..Zonder de subsidie van de gemeente

Zandvoort, zou al ons werk echter

onmogelijk zijn. Aan ons de laak om
dit gemeenschapsgeld zo goed mogelijk

te gebruiken voor de Zandvoortse ge-

meenschap". Het is verheugend te

constateren dat men dit ook inderdaad

heeft gedaan.

Zandvoort herdacht

zijn gevallenen
ZANDVOORT - In onze oude dorps-

kerk aan het Kerkplein had maandag-
avond trditiegetrouw weer de jaarlijkse

herdenking plaats van de gevallenen,

bekend als de zgn. „dodenherden-
king", georganiseerd door het plaatse-

lijk comité. De belangstelling ervoor
was nog redelijk groot, hoewel op-
nieuw een lichte teruggang van het

aantal bezoekers(sters) moest worden
vastgesteld. Maar dit neemt niet weg,
dat we dit sfeervolle gebeuren toch niet De tocht naar het verzetsmonument in

geheel. Bovendien werd er af en toe

slecht en weinig overtuigend gezongen.

Speciaal was dit het geval bij de Negro-

spiritual „Nobody knows the trouble

I've seen" en de Gospel „My Lord,

what a morning".

Het was jammer, dit te moeten consta-

teren. En zoals reeds gezegd: het ont-

breken van mannen was, mijn inziens,

duidelijk merkbaar.

het Vijverpark, waaraan waarschijnlijk

mede in verband met de kou - door een
betrekkelijk kleine groep werd deelge-

nomen, werd opnieuw een stijlvol en
sfeervol geljeuren. Aan de voet van het

monument werden veel bloemen neer-

gelegd, waarbij een groepje jongeren

zeer opviel en tot blijdschap stemde,

waarna het koper-ensemble van Zand-
voorts Muziekkapel toepasselijk ko-

raalmuziek ten gehore bracht.

Al met al een herdenkingsgebeuren,

waarvan ik meer had verwacht, doch
dat mij desondanks veel goed heeft

gedaan.
K.Sr.

zouden willen missen. Het een ogen-
blik terugvallen in de laatste ooriogsja-

ren, met een steeds dreigender worden-
de geest van nieuw geweld en nieuwe
terreur, zal ons waakzaam moeten hou-
den en daaraan enkele ogenblikken te

worden herinnerd kan en zal ons zeker
tot nadenken zetten. Voral de ouderen
onder ons, die deze verschrikking zo
van nabij hebben meegemaakt, doet

deze avond van bezinning en inkeer

nog altijd heel veel en we zouden die

niet willen missen. Zo was het ook
ditmaal weer en het was goed dit

opnieuw te mogen meemaken en enke-
le ogenblikken te worden uitgetild bo-

ven de feestvreugde van de laatste

Voor jije^eerêTin de geschiedenis van|lfUM VerinfaCm
deze„dodenïertfenking-'Ljvas dezeJiï-

maal in handen gesteld van het Zand-

voorts Dames Vokaal Ensemble onder

leiding van de heer P.G.J. Zwart (we-

gens ziekte van mevr. v. Pruisen), met
medewerking van de organist de heer

G. van Zwieten en Blom, die op stijlvol

aangepaste wijze het pas gerestaureer-

de orgel bespeelde. Er was evenmin

een herdenkingscauserie, die we voor

het eerst heel erg misten.

Het achttal dames verzorgde de her-

denkingsdienst met het brengen van

voordracht en zang, waaronder ook
verzetspoëzie. Naar mijn smaak was

hierbij ietwat boven de krachten van

het kleine groepje gegrepen. Hoezeer

men ook zijn best deed, men kon het

niet aan, wijding en sfeer ontbraken

Borgman
ZANDVOORT - Op donderdag 14

mei wordt het Tweede Kamerlid van

het CDA, de heer F. Borgman in

Zandvoort verwacht.

Op deze avond zullen geen specifieke

onderwerpen ter sprake komen, doch
zal de beleidslijn van het CDA voor de
komende regeringsperiode worden toe-

gelicht. Vragen stellen staat vrij.

De avond wordt gehouden in de Cal-

vijnzaal van de Gereformeerde Kerk
aan de Emmaweg en begint om 20.00

uur.

Belangstellenden en vragenstellers

worden graag verwacht. ,' "." "
;

VAGEHHAKSRSPAD

KOSIERSTRAAT

CommissievergaderingPubliekeWerken

ZANDVOORT - Vanavond, 7 mei wordt in het raadhuis de openbare

vergadering van de commissie voor publieke werken gehouden. Aanvang 20.00

uur. De agenda vermeldt:

Reconstructie Dorpsplein (zie tekening), kosten ƒ 55.500,—; aanbrengen vaste

trap in gemecntcwoning Kanaalweg 19; voorzieningen aan gemeentewoning in de

dr. J. G. Mezgersiraat, Zwaaikwom dr. J. P. Thijssewcg; verordening afvalstof-

fen; verbouwing De Krocht; rondvraag.

nietoMimü
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Reddingsmaatschappij

Het kusistation Z:inrivoori \;in de
Koninklijke Noord en Zuid Udl-

landse Reddincsmaatschappij. (de

K.N.Z.II.R.M.") heeft voor de

eerstkomende maanden de volgen-

de aktiviteiten vastgesleki:

zaterdag 9 mei a.s. oefening met de

reddingbool de Dr. .S.L. L()u\ve>

naar Schevingcn. Vertrek van het

boothuis aan de Thorbcckestraal

om 8 uur. Voorts zijn de volgende

oefentochten met de reddingboei

gepland: vrijdag 19 juni vertrek

boothuis 20. (X) uur; vrijdag 24 juli

vertrek boothuis om 22.30 uur.

(nachtoefening); vrijdag 7 augustus

vertrek boothuis om 20.00 uur; za-

terdag 19 september als reservcda-

tum naar Scheveningen. veruck
boothuis 8 uur; maandag 28 septem-

,ber bijeenkomst in hei boothuis om
20.00 uur. (Besloten).

Evaluatievergadering

Het comité ..Viering Nationale

feestdagen" belegt een evaluatie-

vergadering, die zal worden gehou-

den op donderdag 14 mei, aanvang
19.30 uur in hotel Keur aan de

Zeestraat. Het is de bedoeling dat

tijdens deze bijeenkomst het ver-

loop van de festiviteiten op Konin-

ginnedag jl. wordt besproken.

van i<..inilsiad PiibiK.iiics) voor het

korps FoiIisMnio uu Den liaag. als

hliik van hcwondciiii^ vunr uv/ vol-

lioudcn, maatLn-vocl ci: Liitluui-

dinji^veimoiicn I)t iwcede pnis
(v.in Je Z.indvdorise KoeianI) is

voor Mimsvan ..KinJerucnoeL'en"

vcïor he; loorheeklii'e lopen en de
pril-. v;in hei ILi.irleni'- n,.i:blnd

Voor de moOMe ,.nie ,ies" die ook
iiet mooiste Ucpen. nainthik d\c wwv
..Aktiel ' De <irie pni/c", 'leslaan-

de uit tr.ta'C beker'., vv^iiun d.iaiii.".

door nievi .Aies ','n lie li vr Ileincr

onder grote bajv,.l ,i.in dt vliokke-
nen uitgereikt en ii;t nn|(t viior mii

nog altijd maai e^p vra.u nie er

he! meest mee ir / i; schik uas. de
pers /elf, of degenen, tlie de prij/ten

oiitvimien. Het vva'. een kostelijk

CL'heuren.

Zandvoort Festival

Het ?o geslaagde ZariUvovirl lesiiva!

198!. dat dinstl.igavond ii werd
besloten niet een :i,indkve leest-

avond. waaiaan een vier'al bekentle

Zandvoortse verenigingen niec-

"werkten". m.ig als een verr;.ssi.'iui en
uitstekend gesLiagd gebeuren v\ or-

den gezien.
~

Wanneer ik even ii|d lieb. /al ik ci

zeker nog enige aandacht aan wij-

den in het nummer van IJ mei. De
vaststelling dat het geslaagd was,

heeft mij, cveiiaK vele anderen in

ieder geval goed gedaan.

i-.i..l

Pers in aktie

Het is leuk, wanneer de pers zo af

en toe eens op een andere wijze

naar voren komt dan door berich-

tingeving in het algemeen. Dit nu
was zondag jl. het geval, toen een
drietal persmensen door het Comité
„Zandvoort Festival 1981" was uit-

genodigd om drie pers-prijzen toe te

kennen aan die korpsen die tijdens

de demonstraties van de drumband
en tamboerkorpsen tot de meest
geslaagde optredens kwamen. Het
ging daarbij alleen maar om het

algemeen optreden, wat betreft dis-

cipline en marcheren. Muzikale
prestaties werden daarbij buiten be-

schouwing gelaten. De pers was
zstT verrast door deze uitnodiging

en aanvaardde die maar al te graag.

Uitgenodigd waren voor Zand-
voorts Nieuwsblad mevr. M. Ates,

voor de Zandvoortse Koerant de

heer J. Heino en voor het Haarlems
Dagblad de heer F. Boukes. Mét
bijzonder veel accuratesse heeft het

drietal zich van zijn taak gekweten
en mevr. Ates hield na vaststelling

van de uitslag de volgende korte

causerie:

,,lk ben bijzonder blij, dat ik de

uitslag van de jury bekend mag
maken. In dit geval de pers-jury

voor het vanmorgen gehouden défi-

lé. Wij, als per shebben grote be-

wondering voor u en ik persoonlijk

helemaal, omdat u dingen doet

waarvan ik niets kan. U loopt b.v.

keurig in de pas. Iets, waar ik zowel
letterlijk als figuurlijk jnie grootste

moeite mee heb. Voor zover ik het

kan bekijken, loopt u in Nederland

altijd in de kou en als ik ergens wel

een hekel aan heb dan is het aan dit

lopen in de kou. Maar dan. terwijl

wij als persmensen dikwijls tegen

deze kou beschuttina zoeken en in

^ o s^'- ^"^.'.f^"'

Ondanks het vaak koude weer,
veel belangstellenden voor de
aktiviteiten van het Zandvoort
Festival.

warme kleding uw verrichtingen be-

wonderen, lopen uw majorettes in

hagel, sneeuw en regen en dan nog
behoorlijk bloot, gewoon door te

slappen en wal het meest opmerke-
lijk is' de glimlach blijft op uw
gezichten en dat is iets om stil van te

worden.

Daarom is de persprijs van hel

Zaïulvoorls Nieuwblad (een uiluave

De marinade van opoe

Jeloi hebbe nae m'n haeringpraatje

van vorige week naeiuurlijk trek

"ekrege. Daerom hier 'n reccppie

om lekker te kennen bikke met 'n

pot bier derbai of "n lekker r.nuig

vvaintje. Het gaet om marinade van

180 gramme eek (azijn), 12.s gram-
me vvaeter en 125 gramme soiker.

len tol anderhalf ponde zoute hae-

ring. die schoonmaeke en tuaclt ui e

in koud vvaeter legge. Brok mieriks-

woite! schiappe. 'n Dun 'esne)e

middelgrote peen skille en snaeje.

Dan tvvie klaine .ijoine inringe en 'ii

biokkic tam ehakte gemberkroot
toevoege. Dan tvsie theeUippelt|es

priment en tvvie theeluppelt|es geel

inosteul/aad. Ook nog twie bi.ied-

|es laiiiier. De Marinadezooi koke
in "n pan die niel loest. .Atkoele tot

ongevcei ,""0 gi aede Celsius De
haering in biokke liakke \^[n icii

tiijgelse doini 'n Dunne iaeg skai-

lies ajoiii m 'n vveekpol kvvakke en

dan de brokkies haeiing. peen.

gember en inienkskiool Dan de

kioieiai derbal en deiiigaen :ot de

/ooi op is. De niarinaile derop.

/odnt .illes ondel si.iai en goed duin
m.ieke. Dan dne iliege koud Inet^

staen en d.iernae kan je je ait'ê te

b.iiste ete. ,Ic heb nog nooit /uiets

lekkers 'eproetd.

k s;

(\llU'IU 111,1 I
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A. J. V. d. Moolenstraat 54rd,

Zandvoort. t«lefnnn n?507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

Grocnteplanten met kluit

Groente- en bloemzaden

Zaaigiond

Jiffypots

Bestrijdings- en

bemestingsmiddelen

Tuinbenodigdheden .

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA, Zandvoort,

telefoon 17093

A.S. Zondag 10 mei

verzorgt 't Kinderwinkeltje

EEN MODESHOW
Tijdens de thee dansant (jL 16.00 uur)

en diner dansant (i 19.30 uur).

Bij Hotel Bouwes

informatie bij

Mote/Bouwes of bij

't Kinderwinl<eltje,

telefoon 16580.

PEDICURE/

MANICURE-SALON

mevr.

G. Hamminga
bij

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7

tel. 02507 - 1 23 27

Behandeling volgens

afspraak.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFDRNUIZEN

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna, Faber, Benraad gasbaarden.
roonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 IS

BELLEN

Ö2507 - 1 71 66^

ADVERTEREIM MET EEW
GOEDPRODUKT

ib Ben dienst l)ewi|./eii d.in ()e lii/ers

Oiuu lu/ers ix.'seffen clijl, d<i.iriiin

worden de ddverteniiepiigma s /u tjocd
geleien diiaroni ook zi\ii de
ddverteerderb zo ingenomen niet

Zandvoorts Nieuwsblad

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN. DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats: Swaluestraat 41 A.

Dr. Gerkestraat SOrd 2042 EW Zandvoort
TeL 02507-1 52 25

Wb*.m*i

H7/.9 is lui iJic wc'ft, n'oi hij

(jvt'r Iw! hoofd moei Tien.

Wiltiam .lamc\ (IH42-I9I0)

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PiT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

ii in dil opzicht eveneens ccn Piclje 1'rceics.

Op uurwei k gebied is voor hem hei be>te rn.i:ii

nauwelijks goed senoeg.
Dnar profiteert u van, wam VVaaning steil

daarom nooii teleur!

Waaningiijd is precisielijd!

Komta eens kijken in ome showroom? 't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

Ambachtelijk timmeiwerk,
en isolerende beglazing:

twee specialiteiten van
Scholz Bouwonderneming
Hardhouten deuren, ramen, kozijnen en

schuifpuien leveren wij, voorzien van KOMO-
keur, rechtstreeks aan particulieren vanuit onze

gespecialiseerde timmerfabriek in elke houtsoort

en maat. Alle deuren en ramen worde" door
ons ook vakkundig atgehangen, voorzien van

hang- en sluitwerk, glas of isolerende beglazing.

ISOLERENDE BEGLAZING leveren en
plaatsen wij, mede door grote opdrachten van
bedrijven, instellingen en overheid, tegen de
laagste prijs.

Ook onze warmte- en geluidisolerende be-

glazing is voorzien van KOMO-keur en voldoet

derhalve aan de strengste normen welke aan
isolerende beglazing moeten worden gesteld.

• levering in alle maten en dikten vanaf
4 mm

• prijzen vanaf F. 195,- per m2 geplaatst
• subsidie 15% (maximum F. 750,-)
• huurders-, huiseigenaren- en woning-
bouwverenigingen 10% extra korting

• levertijd max. 5-6 weken
• verzorging van uw subsidie-aanvraag
• gelijktijdige vernieuwing of reparatie van
ramen en kozijnen.

Voor een glashelder advies, vrijblijvende offerte

en timmerwerk van de bovenste plank:

P.F. SCHOLZ BOUWONDERNEMING B.V
Ampèrestraat 1 1 1976 BE IJmuiden Telefoon 02550 - 3 19 44

r^

Voor al uw WAS naaf

RIEenJOHN
Ook voor dekens kunt u

bij ons terecht.
EVENTUEEL HALEN EN BRENGEN WIJ

Louis Davidstraat 13 - 2042 LS Zandvoort

„Shell Duinzicht"

Voor olie verversen, doorsmeren,

banden, accu's, onderhouds-

beurten en reparaties, natuurlijk

naar „SHELL DUINZICHT".

U kunt uw auto overdag slecht

missen? Maak een afspraak voor

de avonduren.

Vanaf heden kunt u ook
voor DIESEL-OLIE terecht.

SHELL STATION „DUINZICHT"
P. TIMMER

Dr. CA. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 13287.

TWEEDE OPROEP
"PALET", onze 10 maanden oude lapjeskat
is nog steeds niet thuis.

Het laatst gezien in de omgeving van de Troel-

strastraat, achtertuinen Brederodestraat.

Ze draagt een rood riempje met naamkoker.

Een beloning van / 150,- voor het terug-

brangan.

J.TERMES
Oosterparkstraat 39, telefoon 14740.

Uitnodiging

Donderdag 14 mei

Openbare

verkiezingsbijeenkomst

Spreker 2e kamerlid F. Borgman.

Calvijnzaal ingang Emmaweg 22.

Aanvang 20. 00 uur.

HONOENKAPSALON

Renee
voor vakkundig

KNIPPEN -SCHEREN

TRIMMEN- WASSEN

, OOR- en

VOETBEHANDELING.

Van Ostadestr. 26
Tel. 1 56 26.

Veilinggebouw

De VITitte Zwaan
in- en verkoop en

opslag van inboedels
en goederen.

Dag. geopend v. 9-18 u,

en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,
' na 18.00 uur 16658.

Fa.WATERDRINKER
Souterrain.

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Voor al UW
SCHILDER-, BEHANG- en WiTWERK

A. J. KLEIMHOUT
Eendrachtstraat 30 - Haarlem

Tel. 023 - 32 47 78

De gloednieuwe Golf SC is

een zeer attractief actiemodel van
Volkswagen. Sportief èn comforta-

bel. Uitzonderlijk royaal uitge-

voerd.

Maar ook met alle voortreffe-

lijke eigenschappen, die de Golf al

jaren zo'n uitstekende naam heb-

ben bezorgd.

lat voordeel
Bij de Golf SC hoeft u voor

het totale pakket uiterst aantrekke-

lijke extra's maar liefst fl. 1.250,-

minder te betalen dan de werkelij-

ke waarde bedraagt. Dus een zeer

royaal voordeel.

De Golf SC is leverbaar met
de populaire 1,1 liter motor of
met de sterke 1,5 liter. Er is bo-

vendien keuze uit 3- en 5-deurs-

modellcn.

loobod
Het aantal Golf's SC is uiterst

beperkt. Hel is dus zaak om snel

naar uw V.A.G dealer voor Volks-

wagen en Audi te gaan. Zo'n bui-

tcnkan.sje krijgt u niet elke dag.

Sportieve "Rally Pepiuf
bekleding op stoelen.

Dashboard van
L en LS uitvoering.

Van binnenuit

verstelbare buiten.spiegel

Gemakkelijke

middenconsole.

O ranjc Vol kswagen-
embleem in grille.

10
Golt SC" type-aanduiding. Bekleed stuurwiel.

16
Zwarte GTI-vloerbedekking.

Prijs Golf SC
v.a. fl. 16.467,--.

Afleveringskosten

n.325,-,
"' Incl.B.TW

Sportieve schakc

knop ais goltbal.

Kuitewisser

met interva

.schakelaar,

Uw VA.G. dealer voorVolkswagen en Audi:

Deurconlacischakel i ir

aan pa.ssagicrskanl

In speciale

cosmosmctaliic kleur. Al" Leusden. Vrijblijvend.

Wijzigingen voorbehouden.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat l()2/v. Lcnnepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

Volkswagen.
Degelijkduurt

hetlangst
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Succesvol cingteam Holland

- S- - 4 ï

ZANDVOORT - ZondaR werd noR eens

duidelijk, dat het Racing Team Holland
met Cor Euser en Jaap van Silfhout

twee uitstekende troeven in handen
hcel't voor het behalen van zowel de
Nederlandse als de Bencluxtitel in de
formule Ford 1600. Beide RTH-cou-
reurs sloegen direkl na de start een gat

van vijftien sekonden. Uitstekend voor
de koplopers in het kampioenschap,
maar minder leuk voor de vierduizend

toeschouwers. Voor de dirckte concur-
rentie John Adams en Mare Due/. bleek

de afstand onoverbrugbaar. De twee
Belgen werden kansloos als derde en

vierde afgevlagd en bezetten dezelfde

positie in het Beneluxkampioenschap,
dat door winnaar Euser wordt aange-
voerd, gevolgd door Van Silfhout.

Het zit Berend Oeburius Kapteyn niet

mee. sinds hij dit seizoen is overgestapt

van de loerwagcns tot 1600 cc naar de
zwaardere klasse boven de 1600 cc. Het
begint erop te lijken dat de Zandvoor-
ter met mag winnen in de Ford Escort

RS 2000 van zijn met racen gestopte

plaatsgenoot Ernst Antonides. Tot
tweemaal toe de beste trainingstijd

bewijst dat het niet kan liggen aan de
rijder en evenmin aan de wagen.
Ook nu weer wierp domme pech de
besnorde Zandvoorter in kansrijke po-

sitie in het zicht van de haven uit de
strijd. Was het bij de openingsraces een
lekke voorband die hem twee ronden
voor het einde parten speelde, nu was
het eveneens twee ronden voor de
finish wegvallende oliedruk, die hem
de huldiging deed mislopen. De bloe-

men gingen nu naar Hans de Jager.

Berend had er zichtbaar moeite mee.
.,Ik had nota bene vanuit de pits het

sein gekregen, dat ik het wat kalmer
aan kon doen. Twaalf sekonden be-

droeg mijn voorsprong maar liefst op
Hans. Het begint erop te üjken, dat ik

dit jaar op Zandvoort niet mag win-

nen".

Meer sukses in eigen omgeving heeft, van Jim.Vermeulen, Huub Vermeulen
Frans Derr. In de kleine klasse tot 1600 .jRonr.Kluit-en Wiebe Boersmar-dte-iih

cc ging de rappe Zandvoorter in- zijn deze volgorde in beide manches achter

Talbot Rallye 3 als eerste over de de leider finishten. Terug van wegge-
streep, gevolgd door Ouke Baas en weest was de oud-teamgenoot van de
Wille van Leeuwen. winnaar Ron Kluit. Onenigheid in het

In de zwaarste toerwagen klasse, die team en een total loss gereden wagen
boven de 2500 cc, is de zware Camaro hebben de Haarlemmer een weinig

van Loek Vermeulen, oppermachtig, suksesvol seizoen bezorgd. Maar in de
In de bochten kan Jacques Cleutjens tweede race van het seizoen was hij er

nog wel partij geven, maar op het toch weer bij. Dat hij zijn gifgroene

rechte eind komt de Ford Capri vele nieuw gesponsorde Delta nog niet in de
paardekrachten te kort. Meer dan een kopgroep heeft kunnen laten zien, wijt

.. j .r' ) . 1
^

j ' » ï V ^' • 5 ! ,^

I.J Ik.*-*»».»!***. ^*

'

-''.'ti

Bart Uiterwaal in de toerwagenklasse tot 1600 cc zorgde voor het nodige speldakel door zijn Talbot Rallye drie op
zijn kant te zetten in de Tarzanboclit.

SportuitwÉssefingZandvoort-Dronten
ZANDVOORT - liet komende weekend slaat volledig in de belangstelling van de sportuil^isseling lussen Zandvoort en

Dronten. In en op vele sportaccommodaties in Zandvoort hinden in diverse takken van sport /n'n 500 sporters met elkaar

de sportieve strijd aan. Na l«ee dagen sport /.al zondagmiddag in de Pellikaanhal de einduitslag bekend worden gemaakt,
waarna de sportuitwisselingstrofec wordt uigereikl.

Het wedstrijdprogramma voor hel komende weekeinde luidt alsvolgt:

Zaterdag 9 mei:

TZB-terrein Kennemerwcg, lel. 1406(i.

Sporthal IVllika.in A.J.v.d. Moolenstr.5 tel. 1561')

Gemeenschapshuis L. Davidsstr. 17, tel. 1-1085

Terreinen Zandvoortmceuwen .\.J. \.d. Moolenslr. en \ an I.ennepweg.
tel. 14134-15')09.

Van Pagee-hal. Hemingslr. V, kl. 171!.^.

Nieuw Lmicuni, ZaMd\oorlselaaii 165, tel. 15441.
Terrein Zand>oorlmeeunen handbal, hinoeiicireuil. lel. 18166
,,Duintjes\eld" hiiineneircuil, tel. 15767

Sporthal l'ellikaan A.J. \.d. Moolenslr. 5, lel. 15619
idem
Zwembad De Duinpan, \ ondellaan 57. lel. 121711

Sporthal Pellikaan, A.J. v.d. Moolenstr. 5, Ui. 15619
Terrein Zandvoortmceuwen Hsndbal. binniiKircuif. tel. 18166
Prinse.ssehal, I'rinsesseweg 20

Duintjesveld, hinnencircuil, tel. I57fi7

.Sporthal Pellikaan, A.J. v.d, Moolenstr. 5, lei. 15619
Zwembad De Duinpan. Vondellaan 57. tel. 1217(1

Sporthal l'ellikaan, A.J. MiMiIenslr. 5. (el. 15619

10.30-16.00
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Bitterkoekjes 250 gram I Ub

Annapuntjes 200 yram ZUÖ

Alle soorten drOp 4 QC
225 gram van 225 voor I %3%3

Jamiim
Kerkstraat 22, Zandvoort,

telefoon 02507-12100

Ook uw adres voor tabak,

sigaretten

en voetbalpool.

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAIM 5, TEL 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten
TPAK DEURPLATEN

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurkteseis, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom^zoveel mogelijk voor de

D0EHET2ELVER.
Zaterdags geoperxd tot 4 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-13.30 uur

gesloten.

Echt lekkere

APPELPUNTEW
hebben wij...

BAKKERIJ

R. v.d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507-15001

.

bo:noot
HALTESTRAAT 14a ZANDVOORT

02507-19073

Zandvoortselaan 325 - Bentveld/post Aerdenliout.

tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).

Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere

zaken, voor particulieren en voor export, en zoek door

lopend te koop tegen beslist goede pnizen: grote en kleine

wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen Neder-

land en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels, series

engrosen partijen

Geen object is te groot. Er wordt contant betaald

Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis

HANDWERK
KASTEN
Wij maken ze voor u.

Zie ome
nieuwe collectie.

Schaghelstraat 27
HAARLEM

Tol. 023 -32 70 19

Bij

Foto Litho

DROMMEL
in ZANDVOORT is

plaats voor een

ASSISTENT
aan de 4-kleuren Roland Record

offsetpers.

Enige ervaring in de grafische industrie

is een aanbeveling.

Wij werken in 2-ploegendienst.

Voor meer informatie beller):

02507 - 1 84 44
Vragen naar de heer Nederiof

.

partyshop
Haltestraat 14A, Zandvoort
zoekt voor de zaterdag een

enthousiast
meisje

Goede verdienste, prettig werk.

Kom voor nadere informatie even langs

of bel 02507-19073.

Te huur gevraagd in de maand juni

2 a 3 kamerflat/appartement
Boulevard.

Ind. hoger dan 1 e etage met lift.

Aanbiedingen: Postbus 7272, A'dam

Te koop aangeboden:

Philips grootbeeld

kleuren TV
(in nwe staat)

vol-transistor, nieuwe beeldbuis.

/ 700,- inclusief garantie.
Inlichtingen telefoon 02507-14627.

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstroat 20. telefoon 02507 - 1 43 65.

Het Parool
vraagt voor een wijk in

HEEMSTEDE

BEZORG(ST)ERS
Aanmelden:

Utrechtlnn 19 • HEEMSTEDE • Tel. 023 - 28 95 S7

Moederc^agfQfst %^i^

Ook voor .onze cliëntért,, ?!i^ :-!

Wij kunnen onmogelijk al onze ƒ

fantastische aanbiedingen van de
Franse topparfums laten zien. :

Maar vrijdag en ^vCkMé^fV

zaiterdag geven wij
^

iedere kadoklant een -

mooi plantje mee.' r

Drogisterij' - Parfumerie

MOERENBÜRG
Haltestra at' 8, Zandvoort •

TUIGBOUWER
EKT KAMER

Fokker heeft vliegtuigbouwers nodig.
Vakmensen die vanuit het hele land op
Schiphol-Oost konnen werken. Die

mensen moeten gehuisvest worden in

frisse, gemeubileerde kamers. Voor deze
vliegtuigbouwers en zijn toekomstige
kollega's zoeken we maar liefst 20 kamers.

Hij eet bij Fokicer en gaat in het
weekeinde naar huis.

Bij Fokker hebben we 'n uitstekend
bedrijfsrestaurant waar onze mensen
tussen de middag warm kunnen eten.

Zelfechtgaan koken zullen zeniet doen.
En in de weekends zijn ze meestal naar
huis toe. Fijn voor hen. Fijn voor u

.

Bel 020-5443522 als u 'n kamer Wilt
verhuren

Bel ons of schrijf Fokker BV,

t.a.v. P.Mever,
Personeelszaken, Postbus 7600,
1117 ZJ Schiphol.

FOKKER BV.
SCHIPHOL

Moederdag-tips van
de Gaper

;^j

Eau Arpège sprayedt 16,50

AnaïS AnaïS edt spray nu 19,50
Givenchy III ^ _ ^^
e.d.t. spray nu J.D,OU

Nina Ricci .d, spray „u 19,50
Pierre Cardin - . -n
e.d.t. spray nu .;M"f ,^1/

Fldji e.d.t. spray nu 17,95
CabOChard edt spray nu 11,95

«J UIllllv e.d.t. spray nu 1^,VD

IntimatCedt spray nu 14,95

Charlie edt spray nu 12,95

QUartZed.spraynu 15,95
Musk sprayvani2 5onu 8,50

L ramp e.d.t. spray van 9,95 nu O , #5

Quelques Fleurs i^ ca
e.d.t. spray XZr,DU

ISOlClOOt eau de Cologne spray 9,95
Worth (je Reviens) ^^ q^
e.d.t. spray nu 10,^^

U ziet het, is de keus moeilijk?

Welnee

Drogisterij de Gaper

maakt het vader makkelijk en
voor moeder onvergetelijk.

DE GROTE MOEDERDAGKLAPPERS:

Fenjal

douche 2 tubes NU . .

.

6,50
Desert Flower

bodymilk
(3 soorten) Vi liter van 10,95 voor.

Verder in ons winfceltje o.a.:

6,95

First, Chanel,

Yves Saint Laurent,

Estée Lauder,

Christian Dior, Rochas,

Chloé, Charles Jourdan,

Je Reviens Worth

Pierre Cardin

Drogisterij de Gaper

is de goedkoopste.
Ja toch?!

Kerkstraat 36, Zandvoort, tel. 02507-15006
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Zandvoort wint de beker
ZANDVOORT - Na Doetinchem en
Deurne was het de derde sportuitwisse-

ling voor Zandvoort jl. zaterdag en
zondag. Nu was het Dronten dat de
strijd tegen Zandvoort opnam. In

twaalf onderdelen namen de sporters

het tegen elkaar op, waarbij uiteinde-

lijk Zandvoort als grote winnnaar te (foto: Europress)

voorschijn kwam met 697 tegen 503
punten.

Op de foto reikt wethouder van sport-

zaken J. Temmes de overwinningsbe-

ker uit aan de voorzitter van de Zand-
voortse sportraad N. Wertheim.

WANNEER PLANNEN KUNNEN WORDEN GEREALISEERD

Binnenkort veertig won
in sociale sector van star
ZANDVOORT - Door de woningbouwvereniging EMM zijn momenteel bouwplan-
nen in voorbereiding voor veertig woningen in de sociale sektor, hoofdzakelijk

bestemd voor de grootste categorie woningzoekenden, namelijk de één- en twee

pcrsoonshu ishoudens

.

Inmiddels is door het gemeentebestuur in principe de instemming verkregen van de

hoofdingenicur-direktcur van de Volkshuisvesting in de Provincie Noord-Holland
voor de bouw hiervan, zodat de realisering van deze plannen met vertrouwen
tegemoet kan worden gezien.

Commissieleden van Algemene Zaken
en Ruimtelijke Ordening waren in de

vergadering van dinsdagavond 12 mei,

bijzonder enthousiast over deze plan-

nen.

Terreinen

Op het terrein gelegen aan de Kruis-

straat hoek Smedestraat wordt voorge-

steld vier één-kamerwoningen te bou-

wen in twee bouwlagen, op de hoek
Swaluëstraat hoek Rozenobelstraat

denkt men aan de bouw van vijf drieka-

mer-eengezinswoningen met kapver-

dieping, naast het raadhuis kunnen vijf

éénkamer-, vijf tweekamer- en vijf

driekamerwoningen in 1-2 lagen wor-
den gerealiseerd, terwijl de meeste
woningen gebouwd kunnen worden,
namelijk zestien tweekamer-woningen
in drie /vier bouwlagen, op de hoek
Zeestraat-Stationstraat.

Vragen waren er van de VVD, Jan
Jongsma verzocht de voorzitter, na te

laten gaan of op de begane grond niet

een bedrijf c.q. winkel gevestigd zou

kunnen worden, dit om het doodse
aanzicht van het huidige plan iets te

verlevendigen. Zouden deze plannen
echter vertragend kunnen werken, dan
zou men hiervan af moeten zien, omdat
de start van de woningbouw de hoogste
prioriteit verdient.

Voorzitter Machielsen had hiertegen

geen bezwaar, maar kon de vraag van
de demokraat Van Erp niet beantwoor-
den, namelijk wanneer met de bouw
begonnen kon worden.

De ingediende bouwplannen zijn ech-

ter niet in overeenstemming met de
daar ter plaatse geldende bestemmings-
plannen. Het is dus de bedoeling dat

door middel van een artikel 19 Wet
Ruimtelijke Ordening procedure me-
dewerking wordt verleend aan de reali-

satie van de bouwplannen. Aan de
gemeenteraad zal nu worden gevraagd

voor deze terreinen een voorberei-

dings-besluit te nemen, zodat deze
procedure kan worden gestart.

Omdat de commi.ssicleden unaniem
hun goedkcurmg aan deze soorbeici-

dmgsbesluiten hebben gegeven, 7ai de

raad ongetwijfeld hiertegen geen be-

zwaar aantekenen in de komende
raadsvergadering, die in verband met
de verkiezingen op 26 mei. op maan-
dagavond 25 mei zal worden gehouden.

Zwaaikom

De commissieleden van Publieke

Werken, Financiën en Algemene Za-

ken zijn unaniem van oordeel dat

medewerking moet worden verleend

aan het tot stand komen van een

zwaaikom aan de dr. J.P. Thijsseweg.

In verband met de verkeersveiligheid

heeft het college voorgesteld de weg
vóór de Beatrixschool af te sluiten met
omvalpaaltjes en hier een wegverbre-

ding te maken. Dil zou de verkcers\ei-

lighcid van de leerlingen van de/e
school en kleuters van de Woelwalcrs
bevorderen

Door de stichting voor Christelijk on-

derwijs in Zandvoort was naar aan
leiding van deze plannen gevraagd
naast deze zwaaikom ook nog twee
voetpaden aan te leggen. De kosten
hiervan zouden ƒ 27."'ü(l(l,- bedragen.

Met dit laatste voorstel konden de
commissieleden zich niet verenigingen.

Zodat er wel een zwaaiKoni. doch geen
extra voetpad zal komen.

Rambtad Pubhcatiiss; p
Dorpsstraat 8, AalsmeervMi

02977284Ü

Het iiijjelopen vi eekeinde

von(f tfe sporfuitwisseiing

plaats van Zandvoorl-Dron-
ten. Behalve de sportbeoefe-

naars, bracht dit ook veel

loe.sciiou\vers op de been. Zie

hiervoor de uitgebreide foto-

reportage op pagina 5.

® In augustus 1978 ging in

Zandvoort de ,, moeder-ma-
vo" van .start. Nu drie jaar

later iiebben een aantal leer-

lingen deze en vorige week, na
de schoolonderzoeken, hun
schriftelijke eiia!e\anien ge-

daan. Hoe was dat?

@ Zandvoortmeeuwen is

bijna kampioen. Voor een uit-

gebreid verslag van de span-

nende wedstrijd tegen Half-

weg, zie de sportpagina.

® De Stichting Vrienden
van het Circuit willen ook een

klachten-telefoon instellen en

zoeken naar een positieve op-

lossing van het geluidshinder-

probleem.

© Op pagina 3 tenslotte de

start van een nieuwe rubriek.

IN PLAATS VAN ONDERTEKENING CONTRACT

Geen exploitant meer

voor gebouw De Krocht
ZANDVOORT - Homex BV heeft zich

teruggetrokken als exploitant van het"

verenigingsgebouw ,,De Krocht", dit

deelde wethouder Aukema, maandag-
avond mee op de commissievergadering
flnancién.

Bij de nadere bestudering van de exploi-

tatie-opzet was Homex BV tot de con-

clusie gekomen dat er een te groot

verlies zou ontstaan voor de onderne-

ming.

De raad zal nu moeten beslissen of er

een nieuwe oproep voor exploitanten

wordt geplaatst, of dat de exploitatie

van het verenigingsgebouw samen met
die van het Gemeenschapshuis zal wor-
den gevoerd. In dit geval zal dit de
gemeente jaadijks zo'n ƒ 175.000.- ex-

tra gaan kosten, waarmee dit projekt

dan weer een ,,schip van bijleg" zal

worden.

In de vorige raadsvergadering ant-

woordde wethouder Aukema, op vra-

gen van de liberaal Attema, dat het

contract met de exploitant bijna in

kannen en kruiken was. Het zou per 1

mei worden ondertekend, terwijl de
commissie financiën op 11 mei zou
moeten beslissen ot de door de exploi-

tant voorgestelde verbouwing van het

bar- en horecagedeelte (ƒ 150.000,-)

(Advcrteniie)

Zandvoorts Nieuwsblad

VRAAGT:

RESERVE-

BEZORG(ST)ERS

om in te vallen bij ziekte

en vakanties.

Aanmeldingen:

tel. 1 71 66

doorgang zou vinden. Attema had er Werken van donderdag 7 mei bleek dat
toen al een ..hard"' hoofd in en op de nog meer raadsleden dit standpunt
commissievergadering Publieke deelden.

basis draait, is de bioscoop ,,Cine-

plein" (red.), voordat men een belis-

sing over de verbouwing zou nemen.
Dit is dus allemaal niet meer nodig,

omdat de exploitant zich heeft terugge-

trokken.

Dorpsplein

Het dorpsplein zal eind dit jaar worden
opgeknapt. De parkeervakken zullen

worden vervangen door een voetgan-

gersgebied, dat wordt afgeschermd
door middel van een hoogteverschil en
bloembakken.
De rijbaan zal worden geaccentueerd,

er zullen enkele bomen worden ge-

plant, en de verlichting zal worden
aangepast aan die van de Noordbuurt.

Een duidelijke verfraaiing van het ge-

heel ,waarmee de bewoners van hel

plein, die vertegenwoordigd waren op
de vergadering van Publieke Werken,
zich konden verenigingen.

Wanneer dit werk is voltooid, blijft in

de Noordbuurt alleen nog over het

Gasthuisplein. Door verschillende in-

spraakprocedures lijkt men hier verder

dan ooit om van dil oudste plein van
Zandvoort een aanvaardbaar geheel te

maken.

?V&>>*
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Zomerse zone
ZANDVOORT- De eerste zomerse zondag van 1981 heeft er voor gezorgd dat duizenden en nog eens duizenden
de weg naar liet Zaïidvoortse strand hebhen gevonden.

Nadat vele honderden kinderen moeder 's morgens hebben verwend, door haar op moedei dag ontbijt op bed te

brengen, hetgeen meestal resulteert in een bed vol kniimels. trokken veel moeders naai liet strand. Dat betekende
voor diezelfde moeders dus, 's avonds een badkamer, vol zand, want de kinderen hadden een uitgelezen dag. met
zon, zand en water.

Langs de Vloedlijn

's Morgens bloeien en "s avonds
verslensen, is dikwijls de aard van

bloemen en mensen.
Guido Gezelle

(1 8.10-1 S99)

(A (Ivencnne)

SUÉDE
NAPPA
bont en lamsvacht
(ook grote maten)

alle bekende merken o.a.

ITAI IA

see

MORRIS
beforeyoubuy
donderdag koopavond

Haailem: BaiteÖorisstraat 20 (bij de Grote MaiM) / tel. (023) 31 26 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96

Deelnemers

Op deze vergadering kwam naar voren

dat de raadsleden de voorgestelde ver-

bouwing niet direkt zagen zitten. Wer-
den de vcrbouwingskosten aanvanke-
lijk op f 50.000,- beraamd, later bleek,

wilde men over een werkelijk goed
geoutilleerd horecagedeelte beschik-

ken, dan zou de verbouwing

ƒ 150.000,- moeten bedragen. Deze
uitgave zou in de pachtsom moeten
worden verwerkt. Het college had veel

vertrouwen in deze transactie omdat
een .,grote bierbrouwerij" zich garant

stelde voor deze verbouwing. De raads-

leden konden dit vertrouwen niet de-

len. Er werd opgewezen dat de aan-

koop van ,,De Krocht" was geschied

om het te kort waarmee Zandvoortse
verenigingen kampen op het gebied
van toneel- en zaalruimtc op te heffen.

Algemeen was men van mening eerst

met de gebruikers van ,,De Krocht" de
plaatselijke toneel- zang- en andere
verenigingen overleg plegen, (de enige

die nu in ,.De Krocht" op commerciële

FORUMAVOND IN NW UNICUM

Poiiticie in Zandvoon
ZANDVOORT - Op dinsdagavond
19 mei, 's avonds om 20.00 uur,

organiseert de afdeling sociaal-kul-

turcel werk van de Stichting Nieuw
Unicum een openbare forumavond.

Op de „Brink", het centraal gelegen

ontmoetingscentrum van Nieuw Uni-

cum, zullen sprekers van verschil-

lende politieke partijen met elkaar

en het aanwezige publiek, als voor-

bereiding op de verkiezingen van 26

mei, diskussicrcn uvcr verschillende

aktuclc onderwerpen.
Aandachtspunten voor de diskussic

zijn: de beleidsvoornemens van de
verschillende politieke partijen om-
trent viM>rzicningcn voor gehandi-

capten; kernbewapening: milieu en

binnenlands beleid.

Voorzo%er lui bekend hebben zitting

in het forum: voor do P.v.d.A. het 2e

Kamerlid .1. Voogd (Haarlem); voor

D"66 de kandidaat voor de 2e Ka-

mer, de heer F. Baas (Haarlem);

voor de V.V.D. de hcur Vos de Waal
(Delft).

Tevens zijn sprekers uitgenodigd

van het C.D.A.. de C.i'.N.. de

S.G.P. en de P.S.P.

Nadrukkelijk wordt vermeld, dat

het een openbare forumavond is,

waar bewoners van geheel Zuid-

Kennemerland (gratis) aan deel kun-

nen nemen. Kontaktpersuon >oor

deze avond is de heer Chr. van

Willcnswaard. .sociaal-kultureel

werker (tel. Ü2S07-I544I, toestel

256).

Inspraakgroep Centrum

belegt 'hearing'

in gemeenschapshuis

op 20 mei

ZANDVOORT - De inspr.iakgioop

Centrum, een groep bewoners v.iii hci

centrum en fic! noorduestcli|k di^cl \,in

Zandvoort. heett zich beziggeliouden
met het tormuleren \an cl-m rcakiic op
de Struktuurssiudie v,ui Z.urUooiI
Deze reaktic v^in de iiispraakginep is

vastgelegd in een conccptnot.i en zal

worden besproken op een .JKMnng"
die vastgesteld is voor wocnsd.m.ivuiici

20 mei.

Bewoneis in dit gebied \an tic i;eniceii-

te. die willen weten tot uclkc \uoikipi-

ge conclusies de inspraakgroep is geko-

men, kunnen een ciniccpiiioUi ui.'U'n

die ter inzage ligt in Je opcnb.iii.-

bibliotheek. Bovendien is Jc/c >.ui-

kriighaar in het Gemeensciuipshiiis en

op het kontaktadres Koiiiniisstra.U 29.

tel. 162.S\S.

Bewoners die bclaiigsiciliiig hebben
voor hel uitslippclcn van een duidelijke

bcleidsli|n in de woningboiuv on ruim-

telijke ordening, worden uitgenodigd

kennis te nemen van de/e conceptnota

en hun eventuele reakties kenbaar te

maken op de ..hearing".

Het ligt in de bedoeling conceptnota en
reakties daarop van de bewoneis ter

kennis te brengen \.in het genieenlebc-

stuur.

De hearing woidt gehouden in hel

Gemeenschaphuls op woensdagavond
20 mei en begint om 19 .^0 uiii

gMeoteel

Z'\ND\'OORl - Indien /aiid-

\(){>rIi)K-ci!ueii a.s /o/nlag hel k.im-

pioenschap ueet te behalen .'al dn
met oiiiienieikl Muirbiigaan. Na Je
wedsttiid, om 1"" ^0 mii /al op een
\ersieKie kindaiiei ce.i rondiit tkioi

|

Zaïuhooit uouieii geiiiaaki tervwjl

de spelers met .lanhanLi vMii IS (Hl

uui op het r.i.uihais Joor het pe-

nieentehestuui omvangen /uilen \

wolden Nvi een genuttigde biood-
'

iiiaaliijd i.s ei om 2(1 15 uui een [

iiistuit in de kantine van Zand\oort- !

iiiecuueii .lan de Vondellaan. die i

open si.i.it \cioi een ieder Jie ik ]

speleis iiaineis en besiuui willen i

gelukwensen. i

De ucJstnid tegen VSV moet ech-
'

ter uel gewonnen woulen Deze
sliiid vangt aan oin l-t.."i() uur op het

'

Meeuwenveld Alle leugd tot 17

la.ii heett gratis toegang, terwijl '

deze jeugd giatis een lot kiijgt Met
dit lot kan men de wedstrijdbal
winnen en nog drie andere trajie

pri|/.en
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Moederdag

ZENTROSPORT
fNTERNRTIÓNQL

Stoelendag

Bij ons vindt u de grootste collectie

tuin-, terras- en kampeermeubelen van

Kennemerland.

ZENTRASPORT
Trefpunt voorsporters

KURK

PARKET
Showroom - verkoop

ZIJLSTRAAT 96 - HAARLEM
TELEFOON 310580

Op ruime plek v. groot bos camping, centr.

prov. Utrecht,

t.h. grote nieuwe
STACARAVAN

met verwarming, 3 aparte slaapkamers, 6 bed-

den; grote zit/eetruimte, keuken, toilet. Aparte

moderne, doucheruimte. Pinksterweek en juli

(tot 26/7) 290,- p.w. Mei/juni v.a. 15 aug./

sept. 250,- p.w. Tel. 02291 - 2172.

PULAJOEGOSLAVISCH RESTAURANT

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 285285.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Hoomstcde
(nabij station Heemstedc/Acrdenhout)

GLAS
ook voor uw glasschades

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2 - Zandvoort,

telefoon 02507-15602

Raadhuisstraat 92, Heemstede,
telefoon 023-286182

Een onweerstaanbaar aanbod: voor uw land CFN: gebruikelijke voorwaarden en

auto, ongeacht z'n kilometerstand en leef- gunstige condities (een nieuwe 2CV al

tijd, geven wij u vanafnu t/m as. zaterdag vanaf zo'n f214,- per maand, een nieuwe

9 mei minstens f2000,' terug (incl. btw). GSA al vanaf zo'n f 371,- per maand).

Dit aanbod geldt voor iedereen die Dat is alles. Een unieke mogelijk-

dan bij ons een nieuwe Citroen aanschaft, heid dus om een onverwacht goede

:t,"^^£>fenaf nu t/m a.?,zaterdag is elke "^px
van2cvt/m auto minimaal f2.000,-waard.'
CX, van Acadiane t/m de C35. De spel-

regels* zijn duidelijk en simpel:

De auto die u inruilt moetvoorzien
zijn van een geldig kenteken, dat min-

stens één maand op uw naam staat.U laat

uw nieuwe auto financieren door de

uw huidige

auto en over te stappen m een auto van

het merk, dat bekend staatom z'n zuinig-

heid,veiligheid en comfort.Kom dus snel

bij ons langs.

Voor uw huidige auto heeft u in

ieder geval f2000,- te pakken. En dat kan

Citroen Financieringsmaatschappij Neder- alleen maar meer worden. Tot ziens!

Hoogeveen bv
Grijpcnstcinwcg 10, Hnnricm

tel. 023 -248221

CITROEN^
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Koninginnedag, uitreiking prijzen bij de kinderspelen Zandvoorts First Lady of Jazz Beryl Brydon Défilé op zondag 3 mei van de deelnemers aan het grote muziekfestival

y

^*';?;,'ï?C,^ ',;^,

Zandvoort Festivalgeslaagd

ZANDVOORT - „We want more", „We want more", publiek dat ritmisch klappend niet genoeg kan krijgen

van Zandvoorts First Lady of Jazz, Beryl Brydon, vrijdagavond laat in de grote feesttent. Ongetwijfeld het

hoogtepunt van het jazzconcert dat door de organisatoren van het Zandvoort Festival in samenwerking met de
stichting Jazz behind the Beach was georganiseerd.

Beryl Brydon was degene die zorgde dat het publiek de kou vergat, want ijzig was het in de feesttent, en de
koppen hete tomatensoep werden dan ook grif verkocht, maar op het moment dat Beryl optrad gingen de
jassen uit, iets dat noch de Revival Jazz Band, noch Jaap Dekkers' Boogieset kon bereiken.

Was het zaterdagmorgen nog kil, met windvlagen die het zeildoek van de kramen voor de braderie angstig

deden bollen, en de sigarenmaker naar binnen deed vluchten, na elf uur kwam de zon door en bleef. In de
luwte was het goed toeven op de vele terrasjes, iets waar dan ook druk gebruik van werd gemaakt.
In de nauwere Haltestraat was er op bepaalde momenten geen doorkomen aan, maar beslist feestelijk,

gevarieerd en gezellig was de braderie die duizenden bezoekers trok. De kinderen hebben zich 's middags
a,,.„uüstekend.yemïaalüt,iii^et kinderprogramma, terwijl ook de avond met Nico Haak zeker zo'n vijfhonderd

toeschouwers trok.

Hoogtepunt zondag was ongetwijfeld het grote muziekconcours, waarbij een schat aan prijzen te verdienen

viel. Met angstige ogen de lucht afturend kon gesteld worden, ,,dat het gelukkig droog bleef". Zo'n vijftig

tot zestig drumbands, tamboerkorpsen en majorettenverenigingen, waren naar Zandvoort gekomen. Plus de
begeleiding en bezoek, geschat op zo'n zevenduizend, plus het circuit dat vijfduizend bezoekers trok, zodat

men zich kan voorstellen dat het de afgelopen zondag eivol in het dorp was. „Volgend jaar komen wij weer,

wanneer Zandvoort weer een festival is, want de organisatie hier is perfect" aldus de begeleiding van één der

korpsen, hiermede een pluim op de hoed stekendvan de organisatoren.

Het optreden van de drumbands was zeker spectaculair, en de tamboermaitre van de drumband van Prins

Willem Alexander uit Utrecht won ook dan terecht omdat hij zijn stok het hoogste kon opgooien en weer
vangen.

Absolute top was het Tamboer-, Trompetter- en Jachthoornkorps Fortissimo uit Den Haag, dat dan ook
veel prijzen wegsleepte.

De disco-avond voor de jeugd en de Zandvoortavond op dinsdag 5 mei, waren beide zeer geslaagd. Waarbij

-het gevarieerde programma van 5 mei door de diverse Zandvoortse verenigingen, zeker voor herhaling
»^/*«(>*iW-W^^-'-W»c*- ^ **-.T-ff' -iv-H-^-s*"

i*.w f-' .f3yurf*i)t-'»»'ï~ .iJitO./iKUIMr^W&s tnn>w>jlR.*'

'

!^Jji5^SJiiLiÉ}!^4}^ kumrêil beoordclëirdeiiteghdi heren L . BonlttjkyXJLJkloerenburgxnJfcljQcmkdaÜlfit
Zandvoort Ksljvafeerrjaarlijks terug'lfèrena'"èWiTërn"ertt "kan" wordenr ;,Het begin van een traditie, de-

-

opening van het seizoen. Gezien de grote medewerking van gemeente, politie en vele anderen, én de

belangstelling vanuit de bevolking, moet het een fijne start van het seizoen zijn".

Het weer was het enige storende element, gewoon te koud, maar de optimisten blijven beweren dat het een

mooie zomer wordt, waarvan akte.

Ze fietsten! Alhoewel? Moeilijk bleef het! M.A Verzorgde modeshow van Papiilon

Attrakties genoeg op de braderie die zaterdag duizenden bezoekers trok De feesttent middelpunt van de feestweek Zandvoortavond voor en door Zandvoorters

r^KrrrzixK:

Weekenddienstéii
Datum 9-IÜ mei 1981

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouwman, Mol en
Ridderbos. Arts: G.J.J. Mol. tel. 15091

on 15600.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
endiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Anderscn tel. 12058. Drenth tel. 13355,

Flieringa tel. 12181. Zwerver tel.

12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.

WIJKVERPLEGING: zuster Tr.

Spek. v. Lennepweg 42 huis. Zand-
voort. tel. 18741.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
V. Berkel. Zeestraat 71. tel. 13073.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.

Oudshoorn. Linnaeusstraat 3, flat 2,

Zandvoort. tel. 02507-14437 b.^.g. 023-

313233.

DIERENARTS; mevr. Dekker, Thor-
beekcstraat 17, lel. 15S47.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht).

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

POLITIE: telefoon 13043.

BRANDWEER: telefoon 12000.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noordenstraat 1. telefoon 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464).

Spreekuur op werkdagen van 9,00 tot

10.00 uur. maandagavond van 7.00 tol

8.00 uur. Verder volgens afspraak.

Voor deze hulpverlening, beschikbaar

voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten

verbonden zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van

11.00 tot 12.ÜÜ uur. Ook schriftelijk:

postbus 100, 2040 AC Zandvoort,

WBTSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat. Eerste en derde v.'oensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.

STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD: telefoon 18083.

WATERSTANDEN

ZANDVOORT - De waterstanden
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Bcdrocld, maar dankbaar voor alles uai /ij

\oor ons hecfi beickcnd, ge\on uij hieibii

kennis dat loch nou onverwaclii van ons is

heengegaan mijn lieve sclioonnioedei en on/.e

diei bare, /org/anic oma

Ruza Pelrovitcli-Miicnkovitch

HcdiiMc \an llijii I*clro>iicli

op de leeftijd van 86 jaar.

,,Laai hel voor om een voorbeeld zijn ckii nu
een fijn en welbesieed leven mei veel verdriei,

ZIJ loeh de kroelii bezin om er tiiiem van ie

blij ven gcnieicn.
'

'

ZANDVOORT:
H. FHTRüVITCH-NlJMAN
WILMA BELLEKOM-PETROVITCH
THOMAS BELLLKOM
DRAGAN PLTRÜVITCH
MARlJKi: PCTROVITCH-

JURRIAANS
CAROLPIITROVITCH
VV. NIJMAN-AUENIIR

HAARl LM. 14 ma 19SI

W-rpIccehuis „liocrlKi.uc", Louiv l'aslourMi.iat 9.

(. orrcspoiidciiln; .kIics

Kcrkslr.1.11 S, :(M2 11 /..iLthooil.

De leuiiirilehesieHinsi Iwefi heden
p/aals'^evonden in heijiimiliei^rufop de
. 1 heemene BeKriitif/Jlaun ie /.and\ oori.

Tg koop qeurnaijd
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Jachtopziener Joop Doornbos geeft toelichting.

Tentoonstelling over jacht
OVERVEEN - Op het landgoed Elswout

in Ovcrvecn is van 7 t . m 10 mei voor

de tweede maal ccn expositie over het

Natuur- en Wildbeheer in Noord-Hol-

land gehouden. De Commissie Natuur-

en Wildbeheer had verenigingen en
instanties uitgenodigd met een voorlich-

tingsstand aanwezig te zijn. Dit alles

gebeurde met medewerking van het

Fotowedstrijd

Koninginnedag
ZANDVOORT - Het dagelijks bestuur

van het Comité Viering Nationale

Feestdagen maakt bekend, dat door
een misverstand niet werd vermeld,

waar deelnemers aan de fotowedstrijd,

die in het kader van de viering van
Koninginnedag werd georganiseerd,

hun foto's kunnen inzenden.

Tot en met 25 mei a.s. krijgen zij

hiertoe alsnog gelegenheid en wel bij

het secretariaat van het comité voor-

noemd, Raadhuisplein 4, 2042 LR
Zandvoort, tel. 02507-14841. De jury

zal bestaan uit leden van de Fotokring

Zandvoort. Er zijn aan deze wedstrijd

prijzen verbonden in de vorm van
WV-geschenkenbonnen ter waarde
van ƒ 50,—, ƒ 25,— en ƒ 15,—.
Beroepsfotografen zijn van deelname
uitgesloten.

ministerie van Landbouw en Visserij,

de Vereniging van Jachtopzieners, de
Rijksdienst ter bestrijding van Muskus-
ratten en vele anderen.

Hoogtepunt van deze expositie was
ongetwijfeld het diarama van de direc-

tie Faunabeheer. Het liet de dieren

zien die leven in het natuur- en duinge-
bied. Naast het reewild en de stootvo-

gels waren vooral kleinere roofdieren

te bezichtigen, zoals de marter-achti-

gen. Ook voor de talloze vogels in dit

gebied was er een plaats.

De trofeeën-show trok ook grote be-

langstelling. Het reeënbestand in

Noord-Holland is ongeveer duizend
stuks. Jaarlijks worden er ongeveer
driehonderd geboren. Het afschot is

ongeveer 250-300 stuks, zodat het

reeën-bestand constant blijft. De direc-

tie faunabeheer bepaalt het afschot, dat

zeer streng en selectief plaatsvindt op
grond van leeftijd, gezondheid enz. Per
ree is een afschotvergunning nodig.

Het dier wordt met een lootje geregi-

streerd. De geweien van tal van afge-

schoten dieren waren te bezichtigen op
de expositie in Elswout. Veel waarde-
ring kregen ook de prachtige natuurfo-

to's van de heer Timmerbeil. Zeker
vijfhonderd kinderen van de scholen

uit de regio bezochten de expositie-

ruimtes. De gehele tentoonstelling had
dan ook een educatief-voorlichtend ka-

rakter. Zelfs de kunstschilder Pierre

Hoeks had een aparte plaats op het

terrein met zijn prachtige natuur- en
jachttaferelen. Via film en diavoorstel-

lingen heeft men kennis kunnen maken
met het natuur- en wildbeheer in deze
regio.

Gevonden en
verloren I

ZANDVOORT - In de maand april

werden de navolgende voorwerpen
naar het politiebureau gebracht:

Zonnewijzer (klein model); 2 blauwe
gumschoenen; quartz horloge; plastic

etui met gouden trouwring ,,OLE 6-10-

'51"; plastic tas met gereedschap; hor-

loge aan een broche; portemonnee met
Lottozegels; fietstas met daarin een
regenjas; rechter herenhandschoen,
kleur grijs; kindersportschoen, merk
,,Nike"; slaapzak; wit metalen heren-

bril in een zwarte étui; rol rasterwerk.

GEVONDEN FIETSEN:
3 damesfietsen; 1 herenfiets; 1 meisjes-

fiets.

KIJKDAGEN gevonden fietsen: ie-

dere 2e en 4e woensdag van de maand
tussen 14 en 15.00 uur.

Datum 16-17 mei 1981

Artsen

Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en

Ridderbos. Arts: F.N. Riddcrbos, Em-
maweg 5, tel. 12633.

Verdere inlichtmgen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de

telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth tel.

13.355. Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

Tandarts: telefoon 023-313233.

mmmBmam
Hervormde kerk, Kerkplein:

lO.OC uur Vicaris Th. J. Haitjema
(crèche aanwezig).

19.00 uur in de Gereformeerde kerk

Gastendienst. Voorganger: ds. D.

Groeneboer van Haarlem.

Jeugdhuis achter de Hervormde kerk:

10.00 uur Jeugdkapel.

ssGcreformecrde kerk, Julianawcg 15:

9.30 uur ds. P. van Hall (viering H.
Avondmaal).
19.00 uur ds. D. Groeneboer van Haar-
lem (Gastendienst).

Nederlandse Protestantenbond, Bru-

straat IS:

10.30 uur ds. H.J.J. van Wavcren van

Haariem (remonstrant).

Rooms Katholieke kerk, Parochiekerk

St. Agatha, Grote Krocht:

zaterdag 16 mei: 19.00 uur Eucharistie-

viering met orgel en samenzang.

zondag 17 mei:

8.45 uur Stille Eucharistieviering.

10.45 uur: Eerste Communieviering

van de Parochiaantjes.

Radiokcrk Bloemendaal, Vijverweg 14:

9.30 uur ds. E. Th. Thijs.

19.30 uur ds. L.J. Boeymga.

Nieuw Apostolische kerk:

Tot nadere aankondiging zondag 9.30

uur en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur

diensten in gebouw Madoerastraat 1,

Haarlem-Noord.

Nederlands Christelijke Gcmcenschaps-

bond:
maandagmiddag 18 mei 15.00 uur sa-

menkomst in huize ,,Pniel",

Zuiderstraat 3.

Volle Evangelie Gemccnfe:
Zondagmorgen 9.45 uur dienst in ge-

bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan

Zee.

PEUGEOT 305BREAK:
MEER RUIMTE
INDEBREEDTE

De Peugeot 305 Break heeft een - in zijn klasse -

ongekende brede laadruimte die zelfs tussen de

wielkasten 1.13 meter breed is.

Dit komt door zijn onafhankelijke achterwiel-

ophanging en horizontaal geplaatste veerpoten,

waardoor de 305 Break bovendien net zo

comfortabel rijdt als de 305 Sedan modellen.

U kunt kiezen uit twee uitvoeringen en drie

motoren, waarvan een dieselmotor.

Er is al een 305 Break vanaf F

Er is al een 305 Break vanafƒ 18.495,-.

EN: U HEBT ALTIJD AL PEUGEOT
WILLEN RIJDEN

Uw Peugeot- en Talbot-dealer:

Autobedrijf

l/T VERSTEEGE
Pakveldstraat 21. Zandvoort.

Telefoon 02507-2345.

VVijkvcrpIcRing: zr. E. Nijsen, Gast-
huishofje 27. Zandvoort, tel. 12791.

Apotheek: Zandvonrtse Apotheek,
H.B A. Muider, tol. 13185.

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel.

02507-14437 b.g.g. 023-313233.

Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbecke-
straal 17. tel. 15847.

Geslachtsziekten: voor algemene infor-

matie tel. Ü23-32Ü202 (dag en nacht).

Storingsdienst gasbedrijf: telefoon

17641.

Politie: telefoon 13043.

Brandweer: telefoon 12000.

Taxi: telefoon 12600 en 16843.

Algemeen Maatschappelijk Werk Zand-
voort

Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

023-32Ü899 of 320464)
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot

8.00 uur. Verder volgens afspraak.

Voor deze hulpvericning, beschikbaar
voor iedereen inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten

verbonden zijn.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening

Zandvoort
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:

postbus 100,2040 AC Zandvoort.

Wefswinkcl

Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

Crisiscentrum

Schotcrsingel 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u

die nodig heeft bij acute problemen.

Stichting Wijkraad Nieuw Noord: tel.

18083.

Schoolhandbaf
ZANDVOORT - Op zaterdag 16 mei
a.s. organiseert de handbalvereniging

ZVM de jaariijkse schoolhandbalwed-
strijden, op de twee verharde terreinen

in het binnencircuit. Voor het eerst

spelen, op verzoek van de scholen, de

meisjes en de jongens hun wedstrijden

op één dag. Winnaar bij de meisjes was
vorig jaar de Plesmanschool en bij de

jongens de Nicolaasschool. Winnaar
van de wisselbeker werd de Plesman-
school, die definitief beslag legde op
deze wisselbeker, door hem driemaal

achtereen te winnen. Er is echter we-
derom een nieuwe beker beschikbaar

gesteld.

De wedstrijden beginnen om 10.00 uur,

terwijl de prijsuitreiking om 17.15 uur

is. Ter opluistering van de handbaldag
wordt om 13.00 uur een wedstrijd

gehouden tussen de leerkrachten en

een ZVM-kombinatie. Het is zeker de
moeite waard om het schoolhandbal te

gaan bezoeken.

(Advcricriiic)

ledere vrijdagavond
«, ly 00 lol 23 00(11/

BUFFET-DANSANT
voor een 5pfcialepri|,

ƒ28.50
* lis andcis dan Hndcf ten butltl d.irTan u

sirll naineli|k /e\\ uv; menu ,An i'n ^,ip Iv I

nike üuIIpI ^imi een kcir v.in ,', »nip vn

koude qerectilpn voor ii <:in i' i i'rii l.ild

* Kom ook dansen
opdesleervolli' klanken van h>'I Si.nnsp Trio

Gelegenheid voor feesten en partijen

van 10 tot 250 personen.

Ri|k3wpqA'', 6kilomelir

len.'bidpn vin S(hi;it'n'

Telcloon0?b26 b68-Jl

Rick'sBrugrestaurant

bij Schiphol.

Zeven nieuwe restaurants

boven Nederlands peil.;

Poststukken op

meisjesnaam
ZANDVOORT - Gebleken is, dat een

aantal gehuwde vrouwen en weduwen
er de voorkeur aan geeft alleen hun

meisjesnaam te gebruiken en er prijs

op stelt deze ook op de voor haar

bestemde poststukken vermeld te zien.

Het gemeentebestuur van Zandvoort

heeft daarom besloten dit mogelijk te

maken voor wat betreft de van de afd.

burgerzaken uitgaande post.

De regeling geldt derhalve niet voor de

van de andere secretarie-afdelingen of

gemeentelijke diensten uitgaande stuk-

ken en evenmin voor de vermelding in

het kiezersregister. Voor de registratie

daarin bevat de Kieswet een aparte

regeling. Wijziging van die wet die-

naangaande is evenwel in voorberei-

ding.

Vrouwen, die zulks wensen, kunnen
daartoe op de afd. burgerzaken.

Schoolstraat 6, een verklaring tekenen.

Voorlichtingsavond
KENNEMERLAND - Up 18 mei a.s.

houdt de D.V.N. (Diabetes Vereniging

Nederland) afd. Haarlem e.o. een

voorlichtingsavond over de begeleiding

van diabeten. Prof. dr. J.J. Groen en

dr. C. van der Have zullen de avond
begeleiden. De avond zal gehouden
worden in de grote zaal van café-

restaurant ,,De Wintertuin", Stations-

plein te Haarlem. Aanvang 20.00 uur,

terwijl de zaal open is vanaf 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom. Inlich-

tingen: 023-372325 of 02503-15482.

IN^Gi^liNDEKt

Kritiek

,,Na lezing van het artikel: ..Zandvoort

herdenkt zijn gevallenen", ui uw editie

\an donderdag 7 mci jl. en onderte-

kend door K.Sr., /.ou ik gaarne het

volgende willen opmerken, wa.irschiin-

li|k IS het uw ..VL'rsL'iggüVLT'" (inlg.ijn.

d.it het Dames Vokaal r.nscmblc. dat

aan dc/c avond medc\verking vcrlccn-

df. niet uit 8. zoals door hem v'.crd

genoemd, maar uit 7 dames bestond

Eén hunner moest nl op het laatste

moment, wegens ziekte, verstek laten

gaan. Bovendien werd het programma
gebracht en uitEcvocrd met medewer-
king van oen /wa.ir verkouden soliste

waardoor haar slemgeliiid nadelig werd
beïnvloed. Als men hier dan nog bij

bedenkt dat de heer P G J. Zwarf de.

eveneens door /ickle verhinderde pia-

niste mevr Pruisen verving, dan kan
hier gesproken worden van een geviel-

dige prestatie

Het gebodene was. de enoime handi-

cap in aanmerking genomen, van uit-

stekend gehalte en kwaliteit. Hulde
voor de leden van het Dames Vokaal
Ensemble! En de organist, de heer G.
van Zwietcn, die deze avond naar een
zeer acceptabel niveau hebben getild.

Als het op deze avond aan wijding en
sfeer zou hebben ontbroken volgens de
heer K., waarvan ik betwijfel of hij van
het begin tot het einde ter plekke
aanwezig is geweest om e e.a. te con-

stateren, dan heeft dit zeker niet aan
het reeds eerder genoemd ensemble
gelegen.

De grote teleurstelling van deze her-

denkingsavond was volgens mij, de
uiterst geringe belangstelling (36 jaar is

ook zo lang geleden), van de plaatselij-

ke bevolking, het gemeentebestuur
(slechts 3 representanten en hun echt-

genotes) en één Vicaris van de Herv.
Kerk. Een kort gesproken woord van

één hunner zou de zware taak van het

Dames Ensemble zéér zeker hebben
verlicht.

Met dank voor de plaatsing

A.R. Los

WATERSirANDï:^^
ZANDVOORT - De waterstanden

voor de komende week:

datum
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massiefeiken
2 iaar garantie.

Alleen vakbekwame lieden met de echte

ouderwetse meubelmakers-men taliteit

zijn in staat Oisterwijk eiken meubels te

maken: zij hebben nog veel geduld en

liefde voor het vak.

Vakwerkvan de
MeubelmaJkersvan
Oisterwijk betekent:
• 12 Jaar garantie

• Massief Europees eiken

• Geloogd volgens oud recept

• Ongekende service, ook najaren

• Voorzien van eigen brandmerk
• Verkoop uitsluitend in eigen

toonzalen

SPECIALITEITEN
RestasipaRli

nGbalët Het Wtte Huls*'

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.

Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een

apart speciaalfondue-restauran t

tot 45 personen.

Gen. Cronjèstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslich t

en levendepianoklanken ofvoor
uw receptie en party.

Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

LouterEuropees eücen.
De meubelmakers van Oisterwijk

reizen heel Europa af op zoek naar

het beste hout: eersteklas Europees

eiken. Hel wordt iarenlana selaszcrd.

daama gaat het nog de eigen

droosikamers in.

Geloogdvolgens
oudnecept.
De kla.ssieke manierom eikehout

te bewerken is logen. Want door het

logen komt de prachtige tekening van

het hout tot leven. Dat is uitsluitend

mogelijk bij het beste hout van de
Eu rope.se eik.

12 Jaargarantie.
Omdat de Meubelmakers van
Oisterwijk met veel zorg hun meubels

maken en daarbij op de kleinste

details letten, kunnen ze U zwart op
wit 12 jaar garantie geven.

Op de kwaliteit van hel eiken en de

konslruktie van het meubel.

12 Eigen toonzalen
in Nederland.
U moet maar eens komen kijken.

Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken

beslist niet duur hoeft te zijn. U bent

van harte welkom. De kolTie is vers

en het prachtige eikewoonboek ligt

voorU klaar. Gratis.

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten

TEAK DEURPLATEN
i/Vandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorter) lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortoni|Zoveel mogelijk voor de

DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-13.30 uur

gesloten.

SttRCK mr W€RCK

ibelfebriekOistexwijk
Ibonaangevend in eiken.

BOEK NU UW HEMELVAART
OF PINKSTERWEEKEND

VOOR SLECHTS / 295, ALL-IN II !

Verwen uzelf in onze modetne, 6pet5. konil. sleiian

bungalows gelegen in Erm. Dr. (nabij Enimenl.

Op het park rest. /bar, verwarmd overdekt zwembad,
tennisbanen, midgetgolf, windsurfing cIc.

HEIMELVAARTWEEKEND 27/5-1 /6 / 295.- all in

PINKSTERWEEKEND 5/6 9/6 f 295, all in

Inlichtingen en reserveringen:

Vrije-tijdspark Ermerzand
Dalerstraat. 7834 PE ERM. tel. 05915-4018.

ptponzsyinX^ ¥V JLpilL Parallelweg100
iQUleyari^ t^^ (koopavond donderdag) AHe tbonzaten zijn geopend van maandag t/m zaterdag.

van 19 mei tot 2 juni \
De lekkerste specialiteiten met

Hollandse aardbeien
U komt toch zeker ook smullen

van die heerlijke verse

Zomerkoninkjes!

Rijksweg A4. 6 kilomeier ten zuiden van Schiphol.

Telefoon 02526-86841.

Rick's Brugrestaurant bij Schiphol.

Zeven nieuwe restaurants boven

Nederlands peil.

n
Brugrestaurant
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Die Wullum.

.

pretenderen willen wij niets, maar van-

af het moment dat wij besloten deze
rubriek in te stellen, klaarde de hemel
op en brak de zon door, en dat nog wel

nadat Wullem van der Wurff vorige

week meldde: ,,Me ore tute, en me kop
doet zeer, "k hoop allienig praete over

zenuwe weer".

Zaterdag en zondag kwamen in groten

getale de badgasten naar Zandvoort,
üm te genieten van een echt ouder-
wetse zonnedag. Uiteraard ging dit

gepaard met een groot aantal zoekge-
raakte kinderen, die nog niet door de
politie opgevangen konden worden,
omdat de strandpolitie pas op 15 mei
op het strand aanwezig is. Bovendien
treedt de ,, kinderjuf" pas per 1 juni in

dienst, en nu maar hopen dat tegen die'

datum, de zomer nog niet is afgelopen.

Strand-

detachement
Bekend zijn al wel de leden van het

Zandvoortse politiekorps die vanaf
morgen dienst zullen doen op het

strand, dit zijn brigadier Schilder,

hoofdagent Co Schouten en de agenten
Wim van Rhija en Cor van Dam.

Niet minder dan tweeëndertig sollici-

tanten reflecteerden naar de functie

van ,,kinderjuf ', wie het uiteindelijk is

geworden, wilde brigadier Schilder nog
niet zeggen. ,,Dat horen wij nog van

hem".

^

'til

^*4,*t •* r*»v'

'VV

Tips on suugesiios: 17166 of na 17.00 mn()2.''-2S.'?,V^()

(Idor

Marjirccl Alcs

3: : "^ '^'^»{<%''

n£M%':''K'- i^W> il-%
<yS^f

^y-;? '.f_il^f

lijkt het wel een statussymbool van de
badgasten te zijn. „Ze komen hier

soms met zes honden tegelijk, nou
vraag ik je". Maar vanaf morgen is het

afgelopen, want dan gaat de politiever-

ordening in die zegt; ,,dat uitsluitend

tussen KM-paai 67.250 (Post Brok-
meyer) en Km-paal 68.500 honden
mogen komen. Dit betekent dus, wil

een grote hond een flink eind rennen,

zijn baas verplicht is deze 1250 meter
mee te draven, want loslopen is er dan
niet meer bij.

Een andere bepaling die op deze datum
ingaat is die van de paarden. Is het een
romantisch gezicht paarden met ruiters

langs do vloedlijn, in de periode 15

mei . 15 september mogen deze slechts

vóór "s morgen 09.00 uur, en 's avond
na 18.00 uur aanwezig zijn, en dan nog
wel op het gedeelte vanaf de afgang bij

de rcddingspost Brokmeyer tot aan de
grens van Noordwijk.

Dus op het Noord-strand horen ze

helemaal niet.

glunderend gezicht. Niet minder dan
214 sportievelingen meldden zich deze
avond voor de eerste tocht, dat waren
er zoveel meer, dan vorig jaar, dat

Klaas handenwrijvend door paviljoen

Het Trefpunt heeft gelopen, hardop
denkend ,. misschien krijg ik dit jaar

wel duizend deelnemers".

Vandalisme
Triest is het nieuws dat de strandpach-

ters dit jaar de bekende strandwacht

(Zandvoorters die 's nachts op het

strand patrouilleren) een maand vroe-

ger moest instellen. De vernielingen 's

nachts zijn enorm. Vandalen vernielen

met scherpe messen, strand- en ligstoe-

len, ruiten worden ingegooid en inbra-

ken komen aan de lopende band voor.

een behoorlijke schadepost, zowel het

vroeger instellen yan de strandwacht,

als de vernielingen.

Glunderende

Statussymbool? Klaas
Tpt vandaag waren er dan nog veel

loslopende honden te zien op het

sfrand, volgens één der strandpachters

Klaas Koper, één van de mensen achter

de jaarlijkse avondfietstochten, die vo-

rige week dinsdag van start ging, ver-

toonde op die toch wel koude 5 mei een

Het gaat hier om de fietstochten met
een toeristisch karakter, die nog op 19

en 26 mei en 2-9-16-13- en 30 juni

kunnen worden verreden. De laatste

fietstocht is op 7 juli. Voor deelname
en inschrijvingen kan men op dinsdag-

avond terecht bij strandpaviljoen 't

Trefpunt, tussen 19.00-19.30 uur.

De kosten voor de eerste inschrijving

bedragen twee gulden, de overige

slechts één piek per persoon per avond.

Bij de inschrijving ontvangt men een
kontrolekaart en een routebeschrij-

ving, iedere avond wordt er een andere
route gereden. Om in aanmerking te

komen voor een herinnering dient met
8, 6 of 4 tochten te volbrengert.

Strandskiën
Nu we toch sportief bezig zijn, er blijkt

de afgelopen zondag een nieuwe sport

geboren te zijn, namelijk ,,strands-

kiën". Getrokken door een jeep raas-

den twee figuren in badpak met een

vaart van zo'n 50 km over het strand.

Men zegt dat het een uitstekende koni-

dilie is voor skieërs en dat het bij

voorkeur op een rustig strand uitge-

voerd kan worden.
Het rustige strand wordt dan dus ver-

stroord door een jeep die met 50

km . uur over het strand raast. Zong
Wim Sonneveld al niet van .,zo heerlijk

rustig", zo prettig voor alle mensen die

na een drukke dagtaak rust en (hope-

lijk) verkoeling willen zoeken op dat-

zelfde rustige strand.

Zeilsport
Niet meer weg te denken valt de surf-

en zeilsport vanaf het strand. Voor het

eerst heeft men nu vijf officiële afvaar-

ten aan het strand gecreerd, te weten
bij de afgang bij de Jan van Galenstraat

kan men zijn boot te water laten, en
vanaf de plaatsen bij de diverse tenten-

kampen. Elders zal de politie dus
ingrijpen.

Wel kan men de surfplank starten; wist

u trouwens dat je bij strandpaviljoen

la, surfplanken kunt huren? Voor
zover bekend is dit het enige strandpa-

viljoen waar dit mogelijk is. Uiteraard

is de drukte bij Klijn's surfsport erg

groot, terwijl rond paviljoen 23 zondag
spannende hobby-cat wedstrijden

plaats vonden. Jammer dat wij de
uitslagen hiervan niet kunnen vermel-

den, hoewel dit wel was beloofd. ,,Dat

kost mij teveel geld" werd bij navraag

gezegd.

Vanaf deze weck starten wij mei de

rubriek strandkorrcls, waarin alle

binnengekomen bcrichtvn die be-

trekking hebben op het strandlcven

zullen worden opgenomen. Heeft u

dus nieuws, bericht dit voor dins-

dagmorgen 12.00 uur aan de redac-

tie van Zandvoorts Nieuwsblad,

Gasthuispicin 12, of telefonisch on-

der nummer: 02507-17166.

Wij zijn ervan overtuigd dat de open
haard, die dit jaar nieuw is bij Gastel

P/age deze dagen geen dienst éocx.

Toch wel iets om te onthouden, waneer
het weer kilier wordt, dat alle strandpa-

viljoens verwarmd zijn. en dal de zee

op die dagen mooi is om te zien, ai is

het achter glas.

Z.R.B.

'#j

Crêpes
Echt lekkere cre'pes, (Franse panne-
koekjes) eet je momenteel bij strand-

paviljoen 5, waar Maurice .afkomstig

uit Marseille, deze Franse luchtigheden

onder de Hollandse zon bakt. Is het

ook niet Marseille waar de echte Fran-

se vissoep (bouillon Abaisse) vandaan
komt. Misschien iets voor dezelfde

Maurice, wanneer het goed koud is.

Was de politie afgelopen zondag nog
niet aanwezig, de Zandvoortse Red-
dingsbrigade was dit wel. Gelukkig
waren hier geen ongevallen te melden.

Wèl had men graag deze meisjes gered,

doch, helaas ze verbleven slechts langs

de vloedlijn.

Wind Egg?
Besluiten wij deze week, met een vraag

waar wij geen antwoord op kregen.

Waarom heet strandpaviljoen 10

,,Wind-Egg"? We hebben het gevraagd
aan de eigenaar, maar hij gaf geen
commentaar. Pas aan het einde van het

seizoen, zal hij dit onthullen. Dus
weten wij ook niet of het waar is of de
,,SeaguH" dit ,,Wind-Egg" heeft ge-

legd".

Wie de oplossing kent, gelieve dit

onverwijld te melden.
'

"mGELS VIEL BEHOORLIJK TEGEN"

menkandiditen 'moedermavo'

moed r Verlosserskerk
ZANDVOORT - Na driejaar intensieve

studie was het dan zover.

Vorige week vertrokken zo'n 20 tot 22
eindexamenkandidaten van de dagmavo
voor volwassenen (beter bekend als

„Moedermavo") naarde VerJosserkerk

in Haarlem om verlost te worden van de
kennis die ze de afgelopen jaren hadden
vergaard.

Terugkijkend op de periode die achter

hen ligt, zijn al de dames, want in

Zandvoort was het inderdaad een
,,moedermavo", die voor het eindexa-

men opgingen, toch wel bijzonder trots

dat ze het gehaald hadden. Niet het

diploma of de deelcertificaten, neen,

de eerste hindernis ,,het afmaken waar-

mee je bent begonnen", die hindernis

hadden ze dan toch maar gehaald.

Veel enthousiaste leerlingen die voor
de eerste maai in augustus 1978 naarde
mavo gingen, die in het Gemeen-
schapshuis werd gegeven, hebben de
eindstreep niet gehaald. Sommigen
haakten al na enkele maanden af,

tijdens de strenge vorst-periode, weer
anderen na één of twee jaar. Want
doorzettingsvermogen was wel een eer-

ste vereiste.

Makkelijk

..Het leek zo makkelijk in het begin,

maar om vol te houden als werkelijk

alles tegen zit, zieke kinderen, moei-
lijkheden thuis, slechte cijfers, dal valt

• niet mee", aldus één der leerlingen, die

.zegt dat ze ook vaak het bijltje er maar
bij neer wilde gooien. ,,Gelukkig is er

een uitstekende sfeer van kameraad-
schap gegroeid in de loop der jaren, en
wanneer er iemand wilde stoppen oni-

;dat ze het niet meer zag zitten, dan

l'AtJveneiilicJ

Redelijk

HematieiF

wilt u een raambiljeti
bel dan02S07-l3f05

kwamen de anderen in het geweer, met
een bos bloemen, met ophalen van
huis, met hulp voor zieke kinderen,

noem maar op, we hebben echt met z'n

allen elkaar op de been gehouden. Het
zou te mooi om waar te zijn wanneer
wij ook allemaal geslaagd zouden
zijn", vervolgt ze.

Dagboek

Dat de sfeer uitstekend was blijkt uit

een bijgehouden dagboek zo te hooi en
te gras, net wanneer er tijd voor was
werd er door de leerlingen in geschre-

ven.

Weerbericht:

"Overdrijvende repetities

met af en toe

een liuilbui"

(citaat uh schoolkrant)

Hieruit blijkt ook dat er boeiende
lessen geweest zijn in de afgelopen
jaren. De leerlingen met geschiedenis

in hun pakket bezochten met hun
leraar de Tweede Kamer in Den Haag,
terwijl op 15 april 1980 het hoofd van
de Tweede Kamer, de heer Voogd, een
spreekbeurt verzorgde in het Gemeen-
schapshuis, waar de leerlingen vragen
konden stellen. ,.En reken maar dat
wij dat gedaan hebben."
Er werden schoolreisjes georganiseerd
naar België en dit jaar naar Texel, waar
ze drie dagen verbleven. Zonder hulp
van het thuisfront was het niet gelukt,

dat willen de dames eerlijk bekennen.
Niet iedereen heeft een moeder die op
schoolreis gaat, daar staat tegenover
dat kinderen erg hebben meegeleefd.
Er was een bezoek aan de schouwburg,
bezoek aan musea (onder andere Cru-
quius) en erg veel steun van de docen-
ten, daar zijn ze het allemaal wel over
eens.

Schoolkrant

Met enige trots worden ook de school-

kranten getoond die door de Zand-
voortse afdeling van het Erasmuscolle-

ge werden uitgegeven. ,,Wij hebben
begrepen dat op andere dagmavo's dit

niet gebeurde, en het is toch een leuke

herinnering voor later", aldus de leer-

linge die ook een jaar lang klasseverte-

genw'oordigster was. In de krant zijn

diverse stukjes opgenomen van leerlin-

gen uit het logboek. Duidelijk blijkt

dat er hard gezwoegd is. op repetities

;
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Een archieffoto uit 1978 bij liet begin van de dagmavo voor volwassenen in Zandvoort. Velen zijn begonnen,
slechts weinigen konden de studie voltooien.

en het behalen van goede rapportcij-

fers. Van één van de oudste leerlingen

is er een artikeltje, waaruit blijkt dat ze

vroeger nog naar school ging in Zand-
voort toen gaslicht en de kolenkachel

nog heel gewoon waren.

Overblijven

Ook het overblijven van de leerlingen

op de kleuterschool Josina v.d. Ende
en later de lagere school was indirect

het gevolg van de moedermavo. Deze
moeders hebben namelijk gestreefd

naar een overblijfgclegenheid voor het

grut, omdat anders het volgen van de
lessen van de moeders in gevaar kwam.
,,Gelukkig dat het nu allemaal geregeld

is, want het was voor velen toch wel

een probleem van waar laat ik de
kinderen", aldus een leerlinge.

Overigens is er ook een ..mocdermavo-
düchter". Twee leerlingen werden in

de afgelopen periode moeder, één
heelt de school na twee jaar verlaten,

maar de laatste wist het zo te combine-
ren met hulp van derden, dat ze toch

haar studie kon afmaken.

Eindexamen

Het eindexamen is toch wel tegengeval-

len. ,,Dood-eng, het was ijskoud in die

kerk, en alles galmde er. wanneer er

een potlood over de grond ging. dacht
je dat het onweerde. Uiteraard was er

ook de leraar met de beroemde kraak-

schoenen die surveilleerde, nee koud
van de zenuwen en ellende had ik het",

aldus weer een ander.

Overigens is het de Zandvoortse dames
wel opgevallen dat van de andere dag-

en avondmavo's van het Erasmuscolle-

ge veel meer mannen waren.

,,Bij ons leek hel wel een meisjesinter-

naat, helemaal op de schoolreisjes,

maar misschien waren dat meer men-
sen van avondscholen, dat weet je

natuurlijk niet."

Met spanning wordt nu gewacht op de
4e juni, wanneer de uitslagen bekend
worden gemaakt. Op 1 1 juni is er dan
diploma-uitreiking, waarschijnlijk in

het Erasmuscolicge. Er wordt nog aan
gedacht om het in Zandvoort te doen,
maar het is de vraag of het een haalbare

kaart is.

Tot zo lang zullen de leerlingen in

spanning blijven zitten. Wat ze erna

gaan doen. welen ze nog niet. Er zijn er

bij die denken aan een voortzclting op
MBO-niveau, anderen zullen blij zijn

wanneer ze niet terug hoeven omdal ze

gezakt zijn.

Nadeel van een verdere opleiding is

natuurlijk ook dat die in llaarkMU

gevolgd zal moeten worden, en dan
komen er vervoersproblemen bij.

Eén ding is zeker, deze moeders ver-

dienen het zeker op 4 juni in de

bloemen gezet te worden, wanl hegin-

nen aan een dergelijke opleiding is ccn
ding, voltooien een tweede, en liitr

voor complimenten, geslaagd ot nut
Margreel Aks

MBtMqiwm

Haltestraat wordt verlicht

De winkelstand in de Hallesfniaï

heeft de handen ineengeslagen en
de kogel door de kerk gejaagd. Men
krijgt óók daar weer een bijzondere

seizoenverlichling. Met de vo(>rhe-

reidingen is men al begonnen en
waarschijnlijk zal volgende weck, ot

de weck daarop, de zaak in volle

glorie branden. Moe deze verlich-

ting eruit zal zien moet tol dat

moment nog geheim blijven, maar
die zal een feestelijk karakter dra-

gen. Hel dorp is bijzonder ingeno-

men met deze nieuwe aktivitcit van

onze winkelstand, die toch al de
laatste tijd een merkwaardige ople-

ving vertoont, die tot veel blijd-

schap stemt. Er zit nog veel leven in

onze winkelstand. Gelukkig maar.
want we hebben er wel eens aan
getwijfeld, wij allemaal. Men ziet

weer mogelijkheden! Laten wij als

inwoners dit weten te waarderen,
want hel vraagt van onze winkel-

stand een geduchte aderlating. Een
extra verlicht dorp is een gezellig

dorp en gezelligheid trekt mensen
aan. De organisatoren vinden, nu
met het oog op de kabeltelevisie,

dakanlennes overbodig worden de-

ze verwijderd kunnen worden. Ze
zijn van geen enkel nut meer. Het is

een lelijk gezicht en bovendien nog
gevaarlijk ook, want ze worden
steeds ouder, gaan doorroesten en
een harde wind kan ze naar bene-

den doen tuimelen. Succes Halte-

straters! Mogen de verwachtingen
die jullie koesteren ten opzichte van
deze verfraaiing van onze belangrij-

ke dorpsstraat ten volle bevredigd

worden.

Voetbalweekend

Het komend weekeinde wordt met
veel spanning tegemoet gezien. Al-
thans door de Zandvoortmeeuwen-
fans en dat zijn er heel wat. De kans
bestaat dan nl. dat ons eerste elftal

het kampioenschap in de derde
klasse zal behalen en zal overgaan
naar de tweede klasse, want met
één punt vóór staan ze bovenaan de
ranglijst. Maar hun naaste rivalen

zijn er óók nog en die zullen zeker

dezelfde illusie koesteren, óók mei
hun puntje minder. Tot het aller-

laatste ogenblik dus spanning en
onzekerheid. Dat we ons hard

werkende en alles op alles zettend

eerste elftal van harte het succes

toewensen dat zij zozeer verdienen

en heel erg met hen meeleven,
behoeft zeker geen nader betoog.

Dat Zandvoort het eigenlijk aan z'n

reputatie verplicht is, in elk geval in

een tweede elftal klasse hoort te

horen voetballen, is zeker. Daarom:
zonder zenuwen naar het veld jon-

gens, a.s. zondag. Bedenk: hel ge-

luk hangt als een druiventros.

Spring er daarom uiterst zorgvuldig

mee om. Op onze aanwezigheid en
aanmoediging kunnen jullie bij

voorbaat rekenen.

Opbrengst collecte

De collecte, maandag 4 mei jl,

gehouden tijdens de bijeenkomst
van de herdenking van de gevalle-

nen in de Hervormde Kerk ten bate

van de Stichting "40-'45 afdeling

Zandvoort, heeft een bedrag opce-
leverd van ƒ 309.25.

De Zonnebloem
Van de afdeling De Zonnebloem
werd op de redactie hel volgende
verslag ontvangen, waarvoor ik

graag een plaatsje inruim in mijn
rubriek.

Maandag 4 mei jl. was de afdchng
..Zandvoort " ;ian de beun deci ie

nemen aan de jaarlijkse door ..De

Zonnebloem" georganiseerde boot-

tocht. Omdat de tochi ditmaal

vroeg in hel jaar moest worden
gehouden, was te verwachlen dal de
weergoden en een aangename icm-
pcrauur ons wel eens in de steek

konden laten. Die verwachtingen
kwamen dan ook uil. Ondanks de
sombere wolken, die na een plens-

bui in de nacht daarvoor waren
blijven hangen, vertrokken wij \o\

goede moed naar de boot. ilie aan
hel Spaartie in 1 laarlem-Nnovd hii;

afgemeerd. De talrijke vrijwilliger-,

van de aulorijdiensl verleenden
hierbij weer onschatbare diensten,

door het grote aantal ileeliieiiicis

van huis te halen en tiaar Haarlem
te vervoeren.

Om ong. 9..'!() uur vertrokken «e:
ue voeren langs de slui.'nii \jii

Spaarndam het Noordzcckanaal op
Vandaar ging het richtint'. Iia\eiigi-

bied van Amsterdam, waar we langs

do grote zeeschepen voeren. Daar-

na zette de boot koers naar rustige

binnenwateren en kwamen we op
de Veehl terecht in de omgeving
van Dienien. Wccsp en Nedcrliorst
ilen Beru.

Het uas ofinierkeliik. dat hel wat
soinliere weer - at en toe kwam toch

nog ,ie /0I5 - niel^ afdeed aan de
sleniniing .lan !>oor(i, die zonder
meer iiitstekenil wa-.. Omilal een
langdurig vcrbliil i^p dct dek niet

altijd exen aangenaam was. bleef

men binnen, uaar hapje>. drankjes,

a! en toe een dansje en niet te

vergeten een leiioliiii: met leuke
prijsjes, de ge/clliue sieer verhoog-
den.

Voldaan kwamen wc d.iii oo.k
'^

middags om kwart cuer >. i|l m ' i-'''"-

lem leiug. waar de aiuoriidieiist al

weet klaar stond voor hel \er\der
naar hui.^. Opreclite dank \cior het

welslagen van deze dag is dan ook
zeker op zijn plaats aan allen, die

daartoe hebben meegewerkt, hetzij

door voorbereiding (de betrel'lende

medewerksters van de Zonnebloem
hebben daarvoor enorm \eel werk
verzet) hetzij door begeleiding van

deze tocht (pastoor Kaandorp. Dr.

Drenth en enige verpleegkundi-

gen).

Toch weer een slager

Het is thans wel zeker dal in het

pand op de Grote Krocht, naast de

nieuwe kaaswinkel. een slagerij ge-

vestigd wordt en dat binnen afzien-

bare tijd. Nu, zoals bekend, de heer

Teekens het heeft laten afweten.

hebben onderhandelingen met hem
en een nieuwe eigenaar (wie dat is

weet ik op dit moment nog niet) tot

overeenstemming geleid. Men is

drukdoende, de zaak voor te berei-

den en. naar men zegt, er echt iets

bijzonders van te maken. We wach-

ten maar af.

Geen jubileumgeld

Het ziet er naar uit, dat onze
Nederlanse Spoorwegen geen cent

zullen besteden aan de feestelijke

herdenking van het honderdjarig

beslaan van de verbinding mei
Zandvoort in juni a.s. Er moet daar

direct worden bijgezegd, dat in dit

opzicht geen enkele toezegging is

gedaan. Maar nu lijkt de zaak wel

definitief te zijn afgelast, want men
heeft er geen geld voor! Jammer.
maar waar! Zou Zandvoort nu niets

kunnen organiseren? Helemaal aan

deze belangrijke gebeurtenis voor-

bijgaan, dal kan loch niet? Zand-
voort heeft tenslotte aan de komst
van de Spoorwegen zijn opkomst te

danken. Daar mag bij deze juhi-

leumherdenking toch wel wat tegen-

over gesteld worden. Ik denk hier-

bij aan de mensen die begin mei op
zulk een grandioze wijze het vijf-

daagse Zandvoort Festival organi-

seerden.

De kruiden van opoe

Hieronder vinde jeloi nou aindeluk

het laisie voor't gcbroik van kroie.

wat ik jeloi al zolang beloofd heb.

Eerst bij vis. Dille bij gestoofde vis

(paling, forel, zalm en zeelt l en alle

gebakke vis. Bonckroid hij gek<iok-

le vis. Barsilicuni bij gebakken vis.

fDragon in een saus hij gekookte vis.

marmelades en sehaeldieie. Foelie

ook bij schaaklieren. (ieniber bij

gebakke vis. Kaneel hi| \ishoeljon

en kreeft. Karwei/. i.id bij kreetl.

tonijn en gariiael. Kervel bij vissla.

Kroidnaeiicis bii \ishoel|on en ge-

Ixikke VIS. Lainier hi| visboelion.

krab en kreeft. Marjolein bij gebak-

ke sis en krafi. mneniuskaet bij

schaekiiere. i'a.jirik.i bii gekookte

vis en seha.eldiere. pefiei bii alle vis

en sehaeldieie. Pieter^ehe en bies-

look als garnering, ivi/einarljn bij

gekookte vis Salie lii| paling, ha-

ring eii snoek, --elderie hij gekookte
vis en lii| inos'-ele 'liiiii hi| gekook-

te vis eii niiissele en venkel V'ij

üestooide vis.

'n \'olgende ket-i jinete we e-- over

kroie biii vlees. Maei tensKitle noi;

'm waeiseiionwing: kroie ken ie /elf

k^veke luaer ook in tie winkel kope.

.K mot /e ileui 'I bikke kw.ikke.

111, ie; pas op' .Ie iiioi elat niet Heide

i.U)vu .iiuleis koiiil d'i niks v.iii

leieeiit en ken ie 't ele wel wee-
üooie bovendien kiaig |e vlan ook
nou op |e laelie v .m leloi iiianske-

iels.

K Si
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M nHet ingang yao

Il
maandag 1 1 mes hebben wij

ojeuwe openingstijden
f5 a'

ll'l Maandag t.'m zaterdag van 12.00-24.00 uur,

zondag van 13.00-22.00 uur.

Marisstraat 13A - Zandvoort
telefoon 15186

SCÜILOERS- Eiy .

AFWERiCWOSBEDRIJF
B!IMMEiNi-en

BUETENSCHïLDERWERK
BEHAIMG- en GLASWERK

BiJ AUTOBEDRIJF

Zandyoert BV
niet aüeen

FIAT
maar ook

AUTOBEDRIJF

Zaiidyoort BV
JDr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-^1 45 80.j

iDagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

J0^^
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Strafschoppenspecialist groot succes

ZANDVOORT - Ruim honderd jon-

gelui, waaronder 17 meisjes streden

drie avonden om vijf finaleplaatsen,

per leeftijdsgroep, voor de Zandvoort-

se strafschopspecialisten 1981. On-
danks niet aJ te best weer was toch een
aantal ouders en supporters meegeko-

Kampioenschap

ZANDVOORT - Op zondag 24 mei
a.s. organiseert de Autosportvereni-

ging Sandevoerde een groots touwtrek-
kampioenschap, dat gehouden zal wor-
den in Sportfondsenbad ,,De Duin-
pan" te Zandvoort. Aanvang hiervan is

14.00 uur. Voor dit kampioenschap kan
nog ingeschreven worden met teams
bestaande uit tien personen en een
coach, welke de verantwoording heeft

over zijn team. Inschrijfformulieren

zijn verkrijgbaar bij N. Paap, Nic.

Beetslaan 47, Zandvoort. Tel. 02507-

14389. Het inschrijfgeld per team be-
draagt ƒ 15,— . Voor dit touwtrekkam-
pioenschap zijn weer mooie prijzen

beschikbaar gesteld, waaronder een
vvisselbeker. Toont allen uw belangstel-

ling en kom kijken naar dit grote

spektakel of nog beter: vorm een team
en schrijf in! Wie weet....

Magie en Illusie

ZANDVOORT - Op 21 mei vindt er

op de Brink van Nieuw Unicum aan de
Zandvoortselaan een uitzonderlijk

theatergebeuren plaats.

Magiër Manthra zal op deze avond de
meest wonderlijke zaken laten zien:

hypnose, helderziendheid, een magi-
sche operatie, etc. Een nachtmerrie
wordt werkelijkheid.

De aanvang is 19.30 uur. de toegang
gratis, geadviseerd wordt zich te wape-
nen met ,,stalen" zenuwen.

(Adverienlio)

gaat binnenkort uitbreiden in

ZANDVOORT
Dit betekent straks veel

nieuwe klanten. Daarom
zoeken wij:

HOOFD-CASSiERE
tot ongeveer 35 jaar

Een volledige werkweek voor
een zelfstandige vrouw die
gewend is leiding te geven.
Een interessante en verant-

woordelijke baan in onze
onderneming.

CHEFAVONDWIRK
Tijdens de avonduren wordt
onze Vestiging "verkoopklaar"
gemaakt. Binnenkort komt
deze functie vrij. Informeer
gerust bij onze bedrijfsleider,

AVONDWERKERS
Leeftijd vanaf 18 jaar.

55P1USSERS
Voor enkele dagen, ochtenden
of middagen per week om
leiding te hebben in de afdeling
statiegeld.

Heeft u belangstelling bel dan,
inej. Bonsen, tel.; 02503
1 1931 voor een afspraak of
onze bedrijfsleider

dhr. v.d. Pouw tel.: 02507
14641.

men om zijn favorieten aan te moedi-
gen. Het succes was zo groot en het

initiatief werd zo op prijs gesteld, dat

Zandvoort'75 heeft besloten, dit sport-

gebeuren jaarlijks te laten terugkeren.

Bij de 6/7-jarigen werd Mathijs v.d.

Brink, zonder dat hij het zelf wilde, de
held van de avond. De kleinste speler

won de bocaal. Bij de 8/9-jarigen
werd het Alex Verhoeven en bij de
lO/jll-jarigen wist Robbie Konings
beslag te leggen op de eerste plaats. Bij

de 12/13-jarigen ging de strijd uitein-

delijk tussen A. Soekay en Dannis
Keuning. Na in de erste ronde gelijk te

enidigen, was het tenslotte Dannis
Keuning die de trofee in de wacht
sleepte. Een ongekend felle strijd werd
er in de 14/15-jarigen groep, tussen

Johan van Marie en Hans Gaus, gele-

verd. Nadat beiden 5 van de 5 straf-

schoppen hadden benut, moest in de
volgende ronde Johan v. Marie met 3-4

zijn meerdere erkennen in Hans Gaus.
De Grote Bocaal, die beschikbaar was
gesteld door Sociëteit Duysterghast,;

werd in de 16/ 18-jarigen groep gewon-
nen door Jan Blokland.

HALFWEG - Zandvoorlmceuwen blijft

in de derde klasse KNVB de sterkste

kandidaat voor de titel. In de belangrij-

ke uitwedstrijd tegen Halfweg maakten
de Zandvoorters geen fout, 1-3. De
laatste thuiswedstrijd tegen VSV moet
de beslissingen brengen. Er dient wel

gewonnen te worden, daar Vclscn, De
Kcnnemers en ook nog VSV op de loer

liggen.

In het begin van de strijd waren beide

ploegen aardig tegen elkaar opgewas-
sen. Zowel Halfweg als Zandvoort-
meeuwen kwamen voorzichtig uit de
startblokken, waardoor er in deze fase

weinig kansen waren om tot scoren te

komen. Allengs kreeg Halfweg een
klein overwicht, maar de Zandvoortse
achterhoede was attent. De Meeuwen
kregen met de schaarse uitvallen nog
de beste mogelijkheden. Eerst knalde

Pieter Keur net over en even later

kwam diezelfde speler, na een knappe
solo, oog in oog met de Halfweg
keeper, maar zijn schot was te zacht.

Halfweg was slechts eenmaal dicht bij

een treffer. Een der voorwaartsen om-
speelde vier Zandvoorters maar knalde

tegen de lat. Nog voor de rust leek

Zandvoortmeeuwen een voorsprong te

nemen. Na een geweldige misser van

de Halfweg laagste man, kwam Marcel
Scboorl geheel vrij voor de doelman,
doch in plaats van zelf te schieten,

wilde hij de bal overspelen naar Pieter

Keur die gedekt stond, zodat ook deze

mogelijkheid verloren ging.

Na de rust startte Halfweg met een
groot offensief, wat in de vijfde minuut

de openingstreffer tot gevolg had. De
Zandvoortse defensie greep onvol-

doende in en Halfweg speler Ron
Johannes kwam vrij voor Ed Steffers

en faalde niet, 1-0. Er ontspon zich

hierna een sportief en prima voetbalge-

vecht. Het duurde even voor Zand-
voortmeeuwen zich herstelde. Naarma-

te de strijd vorderde kregen de badgas-
ten steeds meer grip op hef spel. In de
achttiende minuut kwam dan ook de
verdiende gelijkmaker. Een prima
voorzet van de hardwerkende Ed Vas-
tenhouw werd op schitterende wijze
door Pieter Keur afgerond, 1-1.

De Zandvoorters bleven gevaarlijker

en vijf minuten later was het wederom
raak. Ook nu was het een goede pass

van Ed Vastehouw, die door Marcel
Schoorl in een doelpunt werd omgezet,
1-2.

Halfweg probeerde nog wel wat terug

te doen. Het scoorde ook wel, maar de
uitstekend leidende scheidsrechter had
reeds een overtreding geconstateerd.

Doordat Halfweg alle risico's nam ont-

stond er voor Zandvoortmeeuwen veel

ruimte voor de counter. Vijf minuten
voor het einde viel dan ook de beslis-

sing. Het vele opdringen van Halfweg
bood Pieter Keur een geheel vrij veld.

Volkomen uitgeput, de warmte speelde
een voorname rol, en struikelend, kon
hij zich toch op de been houden en met
een laatste krachtinspanning wist hij

toch de Halfweg doelman te verschal-

ken, 1-3. Niet lang hierna floot de
scheidsrechter, onder gejuich van de
spelers en de vele meegekomen sup-

porters, voor het einde.

ZANDVOORT - Aanstaande zondag-
middag wordt in het zwembad ,,De

Duinpan" een kanopolotoernooi ge-

houden.
Dii toernooi wordt georganiseerd door
de Bonds Kano-Polo commissie van de

Nederlandse kanobond. Het belooft,

net als vorig jaar, een spektakelstuk te

worden van de eerste orde.

Het toernooi begint om 12.30 uur,

terwijl men aanneemt dat het om-
slreeks 20.00 uur afgelopen zal zijn.

CA. Korver zaal-

voetbaltoernooi

ZANDVOORT - A.s. zaterdag wordt
in de Pellikaansporthal voor de derde
maal het CA. Korver zaalvoetbaltoer-

nooi gehouden. Alle Zandvoortse, bij

de KNVB aangesloten eerste teams
nemen aan dit toernooi deel. De entree
bedraagt ƒ 2,50 voor spelers, coaches
en bezoekers. De jeugd tot 15 jaar

moet ƒ1,— betalen. De opbrengst van
deze dag is bestemd voor het „Poster
Parants Plan". De aanvang is om 9.00
uur, terwijl de prijsuitreiking om 18.00

uur te verwachten is.

De deelnemende verenigingen zijn:

Hong Kong, Rinko, Nachtuil, Zand-
voort-Noord, ZVM, Nihot,. Medina
Carpets, Zandvoort'75, Plumbers en
ZB.

27MC-meeting
ZANDVOORT - Op zaterdag 16 mei
houdt de Zandvoortse 27 MC vereni-
ging ,,De Golfbrekers" weer een ont-

moetingsavond. Deze wordt gehouden
in Nieuw Unicum in de personeelskan-
tine en begint om 20,00 uur. De toe-

gang is vrij.

Deze avond is bijzonder belangrijk
voor de niet-leden van De Golfbrekers,
omdat hier de mensen komen waarmee
men regelmatig ,,tokkelt". Daarom
wordt dan ook alle 27 MC*ers in de
regio gevraagd te komen en ,,standby"
te zijn in Nieuw Unicum.
Dit bericht bereikte ons via ,,de Zilver-

meeuw".
r iii i

Sctiooiwoetbaltoernooi

voor de IVtariaschool
ZANDVOORT - Het door diverse

omstandigheden verlate schooivoetbal-

toernooi 1981 startte dit jaar op maan-
dag 4 mei. Om halfvier stonden de
eerste elftallen Waar voor het nieuwe
toernooi, dat weer in een halve compe-
titie werd verspeeld. Gastheer was dit

jaar voor het eerst v.v. Zandvoort'75.
Hoewel er een terrein minder ter be-

schikking was dan andere jaren, kan
gesteld worden, dat het toernooi glad is

verlopen. Ook het weer had hier in-

vloed op, voor het eerst sinds lange tijd

was het niet koud tijdens de wedstrij-

den. De publieke belangstelling viel

ook zeker niet tegen, al kunnen sommi-
ge „supporters" als kiespijn gemist
worden.
Na de eerste ronde gaven de Maria- en
de Oranje Nassauschool al duidelijk de
toon aan. De tweede dag verspeelde de
Oranje Nassauschool een belangrijk

punt, dat de Mariaschool aan kop deed
komen. De laatste speeldag moest de
beslissing brengen. De Mariaschool
won de voorlaatste wedstrijd en had nu
aan een gelijkspel genoeg om zich

kampioen te noemen. Dit laatste punt
werd behaald tegen rivaal Oranje Na-
ssau, 0-0. Voor het eerst sinds vele

jaren was de Mariaschool kampioen.
Op de wisselbeker, ingesteld in 1966,

kwam hun naam nog niet voor. Nadat
de scheidsrechters, de EBHO en de

dames in de kantine in
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fyieuw geopend

in Zandvoort

Komt u eens kijken!!!

Wij hebben een leuke collectie

idootjes v.a . . . 2,

o a. beeldjes - spiegels - etsjes -

fotolijstjes enz. enz.

Kom eens langs.

GROTE KROCHT 20B.

DE %mm\
zonnebril

""""^<t

Ideaal is het, om een zonnebril te laten maken in de sterkte van uw bril.

Wij bieden u een eerste klas montuur met gekleurde ^a^ ^a^
lees- of afstandsglazen ^^^?
compleet voor ^yP'ü' jr

:• tot S + / —4, anders geringe bijbetaling.

Nu oogmeting met moderne Rodenstock apparatuur.

Optiek Slinger
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort, telefoon 02507 - 14395
Leverancier van alle ziekenfondsen.

Vrijdag koopavond.

en vergelijk!
Waar vindje zo 'n prima RIJNREIS

voor deze STUNTPRIJS!

5 dagen

6 dagen f ^25^"

10 dagen v.a. f öSOj"

)vaste prijs elke week

Wi) zi|n qoopond von 8 30 tot 12 30 uur en «an 13 00 loi

18 00 HUI Vii|dd(javond opon vnn 13 00 tot 21 00 uut
Zaterdags gosloton

"ft', .:fei,

KERKMAlN
^'i,.U:' -ff'

, GijOtè Krocht 20.xZar)i^vóQrt

•1telefi30iï^d25Ö7 125(50,
's morgens gebracht - 's middags al schoon

chipoEatapyddirBg ook voor diabetici. Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404.

Boek- en kantoorboekhandel
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Waterpoloërs houden elkaar in evenwicht

tv
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naturo kurkvloeren
STERK EN BETAALBAAR...
Nieuwo woninq, verhuizen, opknappen? Slapeloze nachten krr|g p orunn Wai nemen
we op de vloer? Tapijthal in, tegolhoek uit enz. enz. Ten einde raad' Hiïof i u

weieons aan kurk godnchl' Ja. wi| maken geen qrapies, kurk als vlocrljedokking

beslaat. En niet van vandaag of gisloron, nee al laienlang. Wi| verkopen hot. ook mei v.in

vandaag of gisteren, nee al ruim 6 /aar. Wij ontwikkelden er een zeer speciale

meeverende (ak voor. Deze maakt Naturo kurkvloeren. tiestand (ogen o.a. acoton.
spiritus, ongevoelig voor katte-, hondepoten en naaldhakken en zeer slijtvast

Meer weten? Bal 020-177138 en wij sturen u gratis een uitgebreide kleurenfolder
.m ^ nc

toe. Of neem meteen een ki|k|e m on^o showroom en beki|k o.a. op huiskamerdia's Nu al M ^H ab
deze ideale en betaalbare 115 soorten onder 30. per m'l vloerbedekking per m' I [£^

v.a.. .. I ^1
J
Nu even opletten: De grootste collectie kurkvloeren tegen de

I

laagste prijzen ziet u 20 meter in de straat, niet op de hoek!!!

'kURKBOETIEK "NATURO"
Weissenbruchtstraat 31 (bij het Hoofddorpplein) Amsterdam Tel. 020-177138.

Dinsdag t/m vrijdag 9.00- 18.00, zaterdag 9.00-17.00 uur

Donderdag koopavond van 19.00-21 .00 uur.

.;,' i.

A

van de Bodegas Campos
Manzaneros uit het gebied LA MANCHA

VINO
Itinto

per fles : 4.98

flessen
voor

M
PisspisrtEr rg S.98

>v>«
^ ^^.u^"

oorfles

V.

alleen wat Rum/Triple
Soc of ander gedistil-

leerd en vruchten toe-
voegen en u komt ge-
heel in Spaanse
stemming.

fSiiis. <_

frisen sprankelend
koel serveren!

PER FLES 3.SD

g flessen |||--

DOOSa

I
FLESSEN

KOOPRUIL
Westervoort nabij

Arnhem.
Op 200 m=

bxe middenwoning
Z-woonkamer, keu-

ken, 3 slaapkamers,

ruime luxe badkamer,

zolderkamer, hobby/
bergruimte.

Grote tuin op O. met
berging.

Gezocht vergelijk-
bare woning

in gebied tussen

Amsterdam-
Hüversum-Utrecht-

Leiden.

TeL 08303-257?.

Laat nu uw tuin

klaarmaken

9,50 per uur, ook straat en
hekwerk, tevens alles

leverbaar

Telefoon 023-325464

Boomkwekerij Draijerb.v.

Herenweg 103b -2105 ME Heemstee

Telefoon (023) 286455

Dagelijks geopend van 7.30 tot 17.30 ui

Zaterdags tot 15.00 uur.

KÓOIJMANS

FORDOTO

ètrgroot assartiment
^ MoeiendeplaLnten^^^^
peilcenè^^

^ ZAlNtbVOORT ^
'

; ^ Ampérjsstraat 10. ."
\

',,.(naast'Colpiift)' I"
'

;;a ,.b.g.g.,l:a2'4^;'-^.^

.

'' Ford verkoop oh », 4.

,
•

'
service,.'''.-"'" .;i.'.,'i

V Oo0<fpqr'diverse-''^,

Nog enige fabrieks-nieuvi/e

(bj. 1980)

„Tripper" S. en L.

SURFPLANKEN
slechts f 1345,-.

Geheel kompleet af maga-
zijn Amsterdam.

Bel van 8.30 tor 17.30 uur
020-223300.

Elke werkdag van

halfnegen tot halféèn

en van halftwee tot

hallzes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00-21.00 uur

en zaterdag? van
10.00- 12.00 uur.

U bent welkom.

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen, villa's, heremiuizen,
middenstandswoningen, flats,

bedrijfspanden te Haarlem.
Heemstede, BEoemendaal e. o.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288S50-

ytfis

Wegens uitbreiding

werkzaamheden schildersbedrijf

zoeken wij enkele

vakbekwame schilders

Hoog loon.

Goede vakantiebonnenregeling.

KEUR en ZOON
Paradijsweg 2 - Zandvoort,

telefoon 02507-15602.

«nhbiHt

VERHUIZEN
GEEN PROBLEEM!

SC{UQSh@n in Zandvoort is

binnenkort mogelijk in

SPORTCENTER

WIIVI BUCHEL
A. J. V. d. IVIoolenstraat47.

Opening is gepland medio juni.

U kunt uw baan nu reeds reserveren:

02507 - 1 39 65 / 1 58 29 / 1 47 00

•>*

m M

lè-
i^y: .V

^J^i

\ ^\^

\f^?^JilS*S-

Dry red wine uit South Eastern-Australia.

RCK III: de slijterijbngroep van de Samenwerkende Dirk van
den Broek bedrijven faéedt als enige in Nederland deze uitzonder-

lijke Australische wijn aan. DRY-RED-WII\IE is eenblend van de
Shirez- en de Cabemet druif afkomstig uit de Barosse Vallei en
Old Keppoch. Beide gebieden zijn beroemd om hun grote wijnen.

Met name het 1978 pTodukt is van uitzonderlijke klasse met een
fruitig, fluweelzacht «and karakter. Door het enorme sukses kun-
nen wc deze klassewln nog steeds aanbieden voor slechts:

WIT Of BRUIN

^SB^SO

Martin. v,in Ge((enstra-if a?^ * ^° "

f HOOFDDORP. Kruiswen fidn

J< vViBi» Stadvéreri
hot'l V ir U oen

ZELFVERHUIZER
Inlictilingcn ovei vcrhuu'

Cedprliin IJ

0<?9O7 17 57

U BESPAART HONDERDEN GULDENS

TEHUURca.400rn moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

cvenfiK.'ol in units vanaf ca. 200m

r'i,'l.i!, i,tt\\l,i«.ili'ursiiil><'itti)ts- i'nvsouiMiMitlU'n

G.E Oesterreicher
& Partners öiöziiziii
hl 'fin, in h(.i|ffii;,iiK,v\i(j .tnistctaini-^ Iele» 1Ö143

GOEDKOPER OP VAKANTIE?
Koop of huur dan nu een caravan.

• CHATEAU • HOMECAR • PARADISO
1200 m-' overdekte show bij

BERGMAN CARAVANS
Leldsevaan 189, Noordwijkerhout. tel. 02523-2649

Bij hotel "Piet Giis"plm. 500 tn langs hel water
richting Noordwijk.

Nu met flinke korting f^^^^^ of hogoinfjüprip.•yQ.
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Commentaar structuurplan Zandvoort
ZANDVOORT -Naar aanleiding van de structuurstudie, heeft zowel de Werkgroep Zandvoort-
Zuid als de Inspraakgiocp Centrum haar voorlopige conclusies op de structuurstudie kenbaar
gemaakt. Door de Inspraakgroep Centrum werd op woensdagavond 20 mei een openbare

Inspraakgroep Centrum: "Bebouwing

concentreren rond Stationsplein'
.'f

Prioriteiten

Door de Werkgroep Centrum zijn een aantal prioriteiten gesteld. Men is van mening dat alle

mogelijke middelen moeten worden aangewend om het inwonertal van Zandvoort tenminste in

stand te houden en zo mogelijk te vergroten. Het te maken structuurplan dient dan ook primair te

worden gericht op het aangeven van uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw.
Men vermoedt dat binnen drie jaar het aantal ingeschreven woningzoekenden boven de duizend zal

zijn gestegen, de bouw van duizend woningen in de eerstkomende tien tot vijftien jaar acht men dan
ook onvoldoende. Vijftienhonderd betaalbare woningen zullen noodzakelijk zijn om in de eigen

woningbehoefte te voorzien.

Circuit

De Inspraakgroep Centrum is van mening dat het circuit in de huidige vorm niet langer gehandhaafd
kan blijven. Onder voorwaarde dat door de hogere overheid voldoende alternatieve voorzieningen

ter kompensatie van de inkomstenderving en het verlies van werkgelegenheid worden geboden, kan

men in principe instemmen met de sluiting van het circuit.

Wanneer voor december 1981 overeenstemming kan worden bereikt mei regering en parlement dat

aan het circuit voor de duur van de Grand Prix dagen ontheffing van de toekomstige Wet op de
geluidshinder wordt verleend, en men dus in Zandvoort kan gaan bouwen, dan vindt men dat een

aanvaardbare oplossing.

Bouwlokaties

Als bouwlokaties worden genoemd in de concept-reactie, de velden van Zandvoortmeeuwen, met
een concentratie rond het Stationsplein.

In de nota wordt gezegd:

Ook de bestaande sportvelden dienen gedeeltelijk plaats te maken voor woningbouw. In verband
met de enorme waarde voor de passieve rekreatie (door de toenemende vrije tijd, respectievelijk de
vergrijzing van steeds grotere betekenis) dient tenminste één voetbalveld op een centrale plaats in

het dorp te worden gehandhaafd. Het hoofdveld van Zandvoortmeeuwen ware daartoe bij voorkeur
te verplaatsen naar het westelijk veld aan de van lennepweg. Een en ander zal afhankelijk zijn van
de bereidwilligheid van de NS de eerder aangegeven verplaatsingen uit te willen voeren. Indien de
NS daartoe niet bereid blijken te zijn, dient het hoofdveld van Zandvoortmeeuwen gehandhaafd te

blijven op de huidige plaats en het westelijk veld aan de Van Lennepweg als bouwlokatie te worden
aangewezen.

Woningbouw dient bij voorkeur plaats te vinden binnen de (ruim te hanteren) begrenzing van het
bestaande bebouwde gebied.

In Nieuw Noord en langs de kust is aanvullende bebouwing ter verbetering van het leefmilieu

(veiligheid, windhfnder) wenselijk.

De grootste konsentratie van woningbouw dient plaats te vinden in de omgeving van het station. Een
kombinatic met kantoren, winkels en slecht weer-akkommodatie (zoals bijv. een evenementenhal,

bioscoop, buurthuis) lijkt wenselijk (congrescentrum). Ook het te saneren woongebied ten

noordwesten van het station dient in een dergelijke ontwikkeling te worden betrokken.

Het bestaande rekrcatieve circuit (te weten Haltestraat-Kerkstraat-Boulevard-Zeestraat) behoeft
dringend verbetering, waarbij met name aandacht ware te besteden aan:
- opname van het Stationsplein in deze route
- verbetering van de relatie met het strand (verbetering veiligheid ter plaatse van wegkruisingen,
aanbrengen aantrekkelijke geleidende -winkel- bebouwing)
- toevoegen permanente rekreatieve voorzieningen langs het betreffende boulevard-gedeelte
(restaurant, bowling, museum, enz.)

- bestrijding windhinder om ook buiten het seizoen een aantrekkelijke route te verkrijgen.

Het buurtwinkeicentrum aan de passage (zo mogelijk inklusief de vestiging van Dirkson) afbouwen
en verplaatsen naar Stationsplein /route strand, mede ten behoeve van de geplande nieuwe
woongebieden.
Er bestaat echter geen behoefte aan uitbreiding van het bestaande winkelbestand.

Natuur en recreatie

De Inspraakgoep Centrum is van mening dat het duinlandschap zo min mogelijk moet worden
aangetast en dat de bestaande natuurgebieden gerespecteerd dienen te worden. Uitbreiding van de
werkingsfeer van de provinciale verordening rond Zandvoort wordt niet wenselijk geacht. Rond het
dorp zou een zone voor recreatie moeten komen ter kompensatie voor het gemis aan speel- en
groenvoorzieningen in het dorp.

Het vuillaadstation zag men graag verplaatst naar het industriegebied, terwijl ook een gefaseerde
afbouw van de begraafplaats wenselijk wordt geacht.

Verkeer

Teleurgesteld is de Inspraakgroep over de voorgestelde verkeersvoorzieningen. Men is tegen het

doortrekken van de Herman Hcijermansweg en acht een rechtstreekse aansluiting van de Frans
Zwaansstraat op de Zandvoortselaan wenselijk. Het gebied ten noorden van de spoorbaan moet
zoveel mogelijk ontsloten worden vanaf de Zeeweg.
De auto zou teruggedrongen dienen te worden in het dorp, terwijl er voor geheel Zandvoort een
circulatieplan moet worden gemaakt, waarbij met name de woon-, school- en centrumgebieden
ontlast zouden moeten worden van het niet bestemmingsverkeer.

De Inspraakgroep is voorstander van het opstellen van een totaal parkeerplan voor geheel

Zandvoort.

Als uitgangspunt voor een dergelijk plan zou het rekreatief parkeren zoveel mogelijk buiten het

dorp plaats moeten vinden op bewaakte parkeerplaatsen (betalen bij de uitgang is een zeer goede
gedachte). In zones rond het centrum dient uitsluitend kort parkeren te worden toegestaan, terwijl

ten behoeve van belanghebbenden (bewoners, winkeliers) kleine parkeerterrcintjes (40 tot 60
auto's) gerealiseerd moeten worden waar uitsluitend vergunninghouders hun auto kunnen stallen.

SUÈDE
NAPPA
bont en lamsvacht
(ook grote maten)

alle bekende merken o.a.

^tmiÊI^
ITAI.IA

SGG

MORRIS
beforeyoubuy
donderdag koopavond

Haartem: Bartdjoiisstiaat 20 (bij de Grote ll/iaikt) / tel. (023) 31 26 55
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / lel. (020) 22 35 96

bijeenkomst belegd in het Gemeenschapshuis om de meningen van de bewoners te peilen op de door

hen geplaatste kanttekeningen.

Werlcgroep Zandvoort-Zuid:

Bebouwing buiten huidige grens ongewenst
lÊ II

Het overgrote deel der inwoners (84%) is tegen elke vorm van bebouwing in het duingebied ten

zuiden van de Zandvoortselaan, C.v.d. Werffstraat, Frans Zwaansstraat, Cort v.d. Lindenstraat en

Brederodestraat alsmede op het Ir Friedhofplcin en het daaraan liggende grote parkeerterrein incl.

het gedeelte daarvan gelegen langs de Brederodestraat. Men acht bebouwing buiten de huidige

bebouwingsgrens niet gewenst.

Wel verdient de woonmogelijkheid in Zandvoort de voorkeur (boven die van de NORON-lokatie)
doch deze dient voor het eerst uitsluitend te worden benut voor de huidige inwoners en

woningzoekenden van Zandvoort.
In dit licht bezien wil men graag de vestigingsvoorwaarden afstemmen op de beschikbare

woonruimte, zonder afbreuk te doen aan de belangen van de eigenaren daarvan.

Vraagtekens plaatst men dan ook bij de in het verleden grote toewijzing van nieuwe woningen door
de gemeente aan niet-Zandvoorters.

Enquête

De werkgroep Zuid wijst er in haar reactie op dat de bewoners van deze wijk in groten getale hebben
gereageerd (ruim 44%) op een facultatieve enquête, zodat de verkregen antwoorden als

representatief kunnen worden gezien voor het gebied. Veel inwoners hebben bij deze enquête ook
nog hun persoonlijke toelichting gegeven en alternatieve voorstellen ingediend, waaruit men kan

afleiden dat er hier een grote betrokkenheid is ten aanzien van de ontwikkeling van Zandvoort nu en

in de toekomst.

Verkeer

De inwoners van Zuid hebben geen mening gegeven ten aanzien van de verlenging van de Herman
Hcijermansweg, de fietsverbinding en wijziging van de busroute, omdat deze zaken zich meer in het

gezichtsveld van de overige inwoners (Centrum en Noord) bevinden. Zij hebben zich dus hierover

geen mening gevormd. Ten aanzien van het verkeer wordt dan ook uitsluitend de mening gegeven

van de inwoners van Zuid.

85% Is voor handhaving van de bestaande verkeerssituatie waar\'an het kruispunt Zandvoortselaan-

/ Tolweg /Haarlemmerstraat /Kostverlorenstraat echter zou moeten worden verbeterd ter bevor-

dering van de doorstroming terwijl de Prinsesseweg eveneens als aanvoerweg naar het centrum zou

moeten worden opengesteld.

In een nieuwe verkeersweg ziet men niets, omdat deze niet in een behoefte voorziet, niets oplost en

slechts bestaande knelpunten verplaatst dan wel vergroot; hierbij dient ook rekening gehouden te

worden met de uitstraling naar de Cort v.d. Lindenstraat.

Nagenoeg alle inwoners (92%) zijn tegen een nieuwe verkeersweg in het zuidehjk duingebied

lopend vanaf het punt Zandvoortselaan /H. Hcijermansweg al dan niet parallel aan de Frans

Zwaansstraat tot de Tolweg en bedoeld als aan- en afvoerweg voor het centrum der gemeente via de

Tolweg en de Prinsesseweg; y
In het zuidelijk duingebied dienen in het geheel 'geen 'wegen te worden aangelegd of verbeterd met

uitzondering van de aansluiting van de Cort v.d. 'Lindenstraat aan het Ir. Friedhoffplein - zie

hiervoor punt 3 van deze bijlage.

De aansluiting van de Cort v.d. Lindenstraat aan het Ir. Friedhofplein dient te worden verplaatst

naar de middenstrook (thans parkeerterrein in het seizoen) van dit plein met behoud van de beide

huidige straten daarvan als ventweeen.

Milieu

De overgrote meerderheid der inwoners (84%) is van mening dat de huidige omvang van het

zuidelijk duingebied onaangetast dient te blijven als zijnde één der laatste vrije duingebieden van
Zandvoort, niet alleen belangrijk als duingebied doch vooral ook als , .longen" van de plaats

Zandvoort, haar inwoners en bezoekers; voor dit duingebied dient een beheerplan te worden
opgesteld en uitgevoerd ter verbetering van het duinlandschap vooral voor het westelijke deel

daarvan.

Woningbouw

De Werkgroep Zuid twijfelt aan de juistheid van de prognose (tot 1993, 1000 woningen) en vraagt

zich af of het niet beter zou zijn deze behoefte jaarlijks te bekijken.

Voor de huidige woningzoekenden (behoefte gescüat op ca. 500 woningen) dient op zeer korte

termijn woningbouw in de gemeente plaats te vinden en wel vooreerst op de daarvoor in aanmerking

komende open plekken binnen de bestaande bebouwing t.w. op de terreinen van de voormalige

Julianaschool, Sterre Der Zee en van Sonncwende, Brederodestraat 1, kop Zeestraat en kop Van
Lennepweg (met ontheffing van de geluidsbelasting). Op deze terreinen zullen naar schatting 250 a

300 woningen kunnen worden gebouwd. Naar aard en ligging komen het Ir. Friedhoffplein geheel

niet en het parkeerterrein bij de watertoren slechts in zeer geringe mate voor bebouwing in

aanmerking.

Voor de bouw van de resterende ca. 250 woningen zouden de terreinen van het Kennemer Sportpark

en het Kampeerterrein Sandevoerde eveneens kunnen worden aangemerkt als open plekken in de -

thans daar schaarse bebouwing; het sportpark en het kampeerterrein zouden dan naar elders

verplaatst dienen te worden.

—
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Langs de Vloedlijn

Hoe moeilijker een politiek vraag-

stuk is, hoe meer mensen men vindt

die zich in staat achten het op te

lossen.

Gustave Le Bon (184My.'^I).

Opening

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag 23
mei, om 14.00 uur zullen de tennisba-

nen die zijn aangelegd op het terrein

van zwembad De Duinpan, worden
geopend door de heer H. Machielsen.

De tennisbanen, waar van maandag-
middag en dinsdagmorgen de laatste

plaklagen zijn aangebracht, waren dus
ruimschoots op de geplande datum
gereed.

Op dezelfde tijd zal ook het buitenbad

worden opgengesteld. Voor kinderen is

er die middag een c.ïtra atiraktie, er

zijn namelijk bij goed weer vijf clektro-

bootjcs in het golvenbad. Uiteraard

geen golven dan, maar wel bootjes

waarmee kinderen tegen inworp van
één gulden een rondje kunnen varen.

lUieuwe korpschef

ZANDVOORT - Met ingang van 1

augustus is de heer H.J.A. Menk-
horst, hoofdinspecteur van politic te

Gouda, benoemd tot korpschef van
de gemeentepolitie van Zandvoort.

De heer Mcnkhorst is 33 jaar, werk-

te in Rotterdam en in Gouda en is

sinds januari 1980 hoofd van de
justiële dienst.

Hiermede wordt de functie sinds het

vertrek van de heer Van Maris weer
vervuld.

Mededeling
Op Hemelvaartsdag 28 mei,

zullen onze kantoren de gehele

dag GESLOTEN ZIJ IM.

In verband hiermede zal de krant

volgende week één dag later

verschijnen en wol op
vrijdag 29 mei.

De aanlevering van advertentie-

materiaal blijft als gebruikelijk.

Direktie Randstad Publicaties

ns

ZANDVOORT - De commissie alge-

mene zaken en ruimtelijke ordening, te

weten de heren. Van As. .longsnia,

Hildering, Van Erp en Tonnen, zullen

in de toekomst op hoorzittingen die

noL' zullen worden gehouden naar aan-

leidiPii van de structuurstudie. I'unge-

ren als ..hoorcommissie" uitgebreid

met deskundigen van hel gemeentebe-
stuur.

De eerste reakties vanuit de bevolking
moeten vóór 1 juni aanstaande ter

kennis van hel college zijn gebrachat.

Reakties van het college hierop en die

van de bevolking zullen dan tijdens een
..hoorzitting" door de ..hoorcommis-
sie" worden verzameld, waarna een
conclusie van deze tommissie ter ken-
nis van het college zal worden ge-

bracht.

Dit voorstel werd unaniem door de
commissieleden AZ met instemming
begroet.

ZANDVOORT - Eén van de vier

knapen die de politie vorige week op
verdenking van het plegen van diefstal-

len had aangehouden, ontsnapte don-
derdagmorgen vroeg uit de politiecel.

Zijn vrijheid duurde echter niet lang.

want 's middags om halfvijf werd hij

opnieuw opgepakt tijdens een wande-
ling in de Haltestraat. Een en ander

ging wel met een worsteling gepaard.

Kraakpand moet

worden ontruimd

ZANDVOORT- De bewoners van het

kraakpand hoek Brederodestraat / dr.

G.A. Gcrkcstraat hebben het verzoek
van het gemeentebestuur ontvangen,
het pand zo snel mogelijk, doch uiter-

lijk 1 juli aanstaande te verlaten.

Met de krakers was overeengekomen
dat zij vroegtijdig van de sloop van het

gebouw in kennis zouden worden ge-

steld. Hoewel de aannemer al op 9 juni

met de bouw van achttien wooneenhe-
den, bestemd voor één- en twee pcr-

soonshuishoudens zou kunnen begin-

nen, heeft men de bewoners toch de
gelegenheid gegeven tot 1 juli naar een
andere woongelegenheid om te zien.
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ZANDVOORT - Na
ccn enerverend sei-

zoen, vol met ups en
downs is Zand-
voortmeeuwen toch

kampioen gewor-

den. Het is een sei-

zoen geworden
waarbij de Meeu-
wen vooral in de
thuiswedstrijden de
punten hebben be-

haald. Daarentegen
leverde de uitwed-

strijden weinig suc-

ces op. Vooral de
laatste vijf wedstrij-

den zijn zeer be-

langrijk geweest. In

deze serie wisten de

Zandvoorters negen

punten ie verzame-

len, waardoor zij

het toch wel ver-

diende kampioen-
schap kunden gaan
vieren.

Het is een grandioos

feest geworden.

Eerst een rondrit

door het dorp en

een ontvangst op
het raadhuis door
het gemeentebe-

stuur, waarna het

feest verder werd
voortgezet in het ei-

gen home van de
club aan de Vondel-

laan.

Eindelijkkampio

Op de foto: staand van links naar rechts: Bert van Staveren, Eddy Steffcrs. Bert Zittend van links naar rechts: Marcel Schiiorl, Kees Bruin

Lcycnhorst, John van der Zcijs, Pietcr Keur, Chris Jongbloed, Frans Makkau, Richard Kerkman, Aaldert Slobbelaar, Wim van Staveren en

Peter Kramer, Wim van der Kuijl, verzorger A. Loos, begeleider H. Jongbloed.

, Ed Vastenhouw,
trainer Fres I3oon.
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FAMILIEBERICHTEN

Dankbetuiging

Hierbij willen wij een ieder bedanken voor de

bloemen, kado's, enz., die wij mochten ont-

vangen ter gelegenheid van ons 50-jarig

huwelijksfeest.

Wij hadden een onvergeielijkc dag!

W. Paap
C. J. Paap~v. d. Mije

UANKBUUIGI.NO

Voor de vele blijken van belangstelling, be-

toond na het heengaan van mijn lieve man,

onze vader, groot- en overgrootvader

N. Meulman

betuigen wij u onze hartelijke dank.

Namens de gehele familie:

M. J. E. MEULMAN-BOT

ERKENDE
VBWUIZOS

A. J. V. d. Mootenstraat 54rd,

Zandvoort. telnfnon 02S07-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

Drogisterij • Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

OIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507 - 1 61 23

SNOEKS
162 55

Glazenwassen'] - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 - Zandvoort

Heden is geheel onverwacht uit ons midden
weggenomen, mijn lieve vrouw, mijn dochter,

onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Doris Winifred Driehuizen-Green
op de leeftijd van 56 jaar.

Zandvoort:

C. Driehuizen

Sandra en Jacques

Roy
Londen (Eng.):

E. Green

2024 NJ Zandvoort, 14 mei 1981,

Koninginneweg 1 1 zw.

De crematie heeft maandag 18 mei plaatsgehad

in het crematorium Velsen te Driehuis-Wester-

veld.

Wijmaken een afdruk van uw
favoriete foto, terwijl u wacht.

Géén negatief nodig.

Franklin's
Telefoon 02507 - 19005.

WONINGRUIL
Aangeb.: in Bemmel

(Gld.1 mooie
EENQEZINSWONING
in bosrijke omgeving.
Huur / 262,50 p.m.

Gevr.: iets dergelijks in

Zandvoort of omg.

TeL 08811 -1876

*^^» ii m^^t̂ t^mi0i^0^0Ê^^tOÖ

TE KOOP:

GARAGE
Bwg. V. Fenemaptein.

Inlichtingen:

teL 02507 -169 97

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KÜZUNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats: Swaluestraat41 A.

Dr. Gericestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -1S2 25

•^tfihif^^i^^^^Nrt*.^^^^^'**^^

Stemmen h /o moeilijk niet!

Tenminste als liet over de

aankoop van een uurwerk gaai.

Dan wordi hel zonder tvMJfel

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

Hel i.s een keu<^e voor leven,

waar u nooit spijt van krijgl.

Waaningiiid is precisietijd!

E«R«n reparatie-afdeling met clcklronisehe

apparatuur.

't KINDERWINKELTJE
Buureweg 1 -Zandvoort

Tel.lfêSO

heeft alle soorten

KLEERTJES
voor JONGENS ert

MEISJES
v.a. babymaat 56
t/m maat 176.

Wist u dat wel?

^ Uitvaartverzorging

Kennemeriand bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 -Telefoon 1 53 51.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN -TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL -Tel. 023-260533

Informaties betreffende begrafenissen ofcrematies geheel vrijblijvend.

SLANGKOMBINATIE
20 meter tuinslang met
autowasborstei en

aansluithuipstukken

voor 38,95

IJZERHANDEL

VERSTEEGE
Pakveldstraat 19

ZANDVOORT

Soms ben ik

liaarwittereus.
Schiessers Sport slips en singlets

zi|n perfekt afgewerld.

Tot in de Ideinste details

Cndermode in alle kleuren die

met knelt en niet lutibert.

Hoe vaak u het ook wast.

de pasvorm bli|ft

Ondermode van met zorg

geselecteerde katoen

f?eusachtig fijn draagbaar.

Schiesser#
Beffektie is onze kwaliteit

Kroon
Mode
HalIcMraal SS.

/.andtiiiirl. >

^

(^ BELLEN

*Ö2507 - 1 71 66*

ADVERTEREN iVlET EEN
GOED PRODUKT

IS een dienst bewijzen ci.m de Itvuis
Onze le/ers beseffen ddt. dddruiii
worden de advertentiepdgina's n> gueil
gelezen, daarom ook zijn de
ddverteerders zo ingenomen mei

Zandvoorts Nieuwsblad

BIJ AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
niet alleen

FIAT
maar ook

MAZDA
AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
iDr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80.|

]Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.
Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Maak het vrolijk, zowel
binnen als buiten met
de natuur die u wordt

geboden door
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraal 6S • /.andvuort

Tel. 02507-12060

Alle soorten tuingoed

Let op! Uw kassabon heejl waaicte.

AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort

telefoon 15186

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK
IMu ook het adres voor uw

woningstoffering

Kamerbreed tapijt • Novilon - Tredford
etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
vitrages en overgordijnen

wandbespanningen.

5 minuten

IPOSTERFOTOI
Klaar terwijl u wacht!

iPOSterfOtO 30x40 cm
slechts

iPASFOTO's
l stuks

20,00

10,00
Galerij Kerkstraat, winkel 8

PEDICURE/

MANICURESALON

mevr.

G. Hamminga
bi)

Drogisterif - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7

tel. 02507-123 27

Sehandeling ralgein

afspraak.

Ambachtelijk timmenverk,
en isolerende beglazing:

twee specialiteiten van
Scholz Bouwonderneming
Hardhouten deuren, ramen, kozijnen en
schuifpuien leveren wij, voorzien van KOMO-
keur, rechtstreeks aan particulieren vanuit onze

gespecialiseerde timmerfabriek in elke houtsoort

en maat. Alle deuren en ramen worden door
ons ook vakkundig afgehangen, voorzien van

hang- en sluitwerk, glas of isolerende beglazing.

ISOLERENDE BEGLAZING leveren en
plaatsen wij, mede door grote opdrachten van
bedrijven, instellingen en overheid, tegen de
laagste prijs.

Ook onze warmte- en geluidisolerende be-

glazing is voorzien van KOMO-lteur en voldoet

derhalve aan de strengste normen welke aan
isolerende beglazing moeten worden gesteld.

• levering in alle maten en dikten vanaf
4mm

• prijzen vanaf F. 195,- per m2 geplaatst
• subsidie 15% (maximum F. 750,-)
• huurders-, huiseigenaren- en woning-
bouwverenigingen 10% extra korting

• levertijd max. 5-6 weken
• verzorging van uw subsidie-aanvraag
• gelijktijdige vernieuwing of reparatie van
ramen en kozijnen.

Voor een glashelder advies, vrijblijvende offerte

en timmerwerk van de bovenste plank:

P.F. SCHOLZ BOUWONDERNEMING B.V.
Ampèrestraat 11 1976 BE IJmuiden Telefoon 02550 • 3 1 9 44

ERKEND

• Groenteplanten met kluit

• Groente- en btoemzaiien

• Zaaigrond

• Jiffypots

• Bestrijdings- en

faetnestinesmiddelen

• Tuinbenodigdheden

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA, Zandvoort,

telefoon 17093

LIBERTY MODE
biedt aan:

Bermuda's va 39,50

Tuinbroeken va 69 ,00

Overalls va 79,00

Japonnen .^ ^^
van bekende merken "#>' ,\J"

Ook hebben wij een fantastische collectie

GRIEKSE MODE van het merk „Paradise"

(jurkjes, harempakken, jumpsuits), enz-, enz-

LIBERTY MODE
Louis Davidsstraat 15 (t/o VVV) - Tel. 1 69 20

„Shell Duinzicht''

Voor olie verversen, doorsmeron,

banden, accu's, onderhouds-

beurten en reparaties, natuurlijk

naar „SHELL DUINZICHT".

U kunt uw auto overdag slecht

missen? Maak een afspraak voor

de avonduren.

Ook voor olie en diesel.

SHELL STATION „DUINZICHT"
P. TIMMER

Dr. CA. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 13287.

Foto Quelle
Compleet foto/film-

assorfiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDENMAKER

J. V. d. Bos

BilderdijkstraatB,
telefoon 13796

L

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag 48 60 96

5.000,-

10.000,-

15.000,-

20.000.-

25.000,-

150,95

289,14

427,34

565,53

703,73

129,93 98,93

247,15 184,15

364,37 269,92

481,59 355.68

598,81 441,44

Ie en 2e hypotheken tot

125% mogelijk
Informeer eens'

Helmersstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 21 50

120

mnd.

238,43

313.71

388,99

G.Kol
Schuitengat?,

telefoon

13212
auto-brand-leven

alle verzekeringen

Keesman
Jan Steenstraat 1.

Voor glas, behang,

Histor-verf

klompen, schoon-
maakartikelen

etc. etc.

Telefoon 12425.

Fa. Oansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Vooral uw
SAiVITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
loomaal

Schetpenplein • Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

HONDENKAPSALON

Renee
voor vakkundig

KNIPPEN - SCHEHEN
TRIMMEN- WASSEN

OUR-en

VOETBEHANDELING.

Van Ostadestr. 26
Tel. 1 56 26.

JAN KROESE
MAKELAAR O.G.

Srederodestraat 116, Zandvoort,
telefoon 13244

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!

Wi| verhuren:

bedden, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz
voor elke gelegenheid'

Ook verhuur van louko
en praktische huisbnrs.

DORPSPLEIN 2.

TELEFOON 12164/13713
Prrvé na 18.00 uur 16658.

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9,00-12.00 uur on van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-17166

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

j ADVERTEREN IIM EEIM NIEUWSBLAD
: levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

I
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Veilinggebouw

Oe Witte Zwaan
irt-en verknopen

opslag van inboedels
en goederen.

Dag. geopend v. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,

na 18.00 iiur16658.

Fa.WATERDRINKER
Souterrain.

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Te koop aangeboden:

t.e.a.b.

een bedbanl(

met ombouw (teak hout

)

1 boeltenltast

(teak hout)

1 verzameling

minidrankflesjes

(_-t 200 stuks)

Tel. na 18.00 uur
02507-15074.

Hieuw uit USA
Shoes with Pocket

VANAF f. 69,90

TOT LEDER f. 99,-

.poaen:,..^ tm

hgoiRlCfOS

Dealer:

KERKSTRAAT 30 ZANDVOORT TEL. 12106
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Uit Zandvoorts historie. .

Armoe troefin dejaren
hl de bibliotheek van het procincicial

archief bevindt zich een interessant

boek van een zekere A. Loosjes,

„Hollandsche arcadia of wandelin-

!,'('/; in de omstreken van Haarlem".

In dat verhaal, dat in 1804 werd
uitgegeven, vcriclt hij over een aantal

wandelingen, die hij met bekenden
van Haarlem door de duinen heen
naar Zandvoort heeft gemaakt en in

'

schrille kleuren schetst hij de armoe-
de, waarin het vissersdorp door oor-

log en blokkade van de zee gekomen
was.

Blende groot

In het voorjaar van 1804, toen alles

in de natuur er fleurig uitzag, waren
hij en vier anderen naar Zandvoort
gegaan. Het was, zo beweerde hij,

een hele onderneming. Zandvoort
was, ook voor de Haarlemmers, een

volkje apart: men kon er niet goed
hoogte van krijgen en daarom werd
het door vreemdelingen haast niet

bezocht. Maar dat geheimzinnige

trok dit gezelschap aan en zo ging

men op avontuur uit. ,,Toen wij tot

in Zandvoort gekoomcn waren", zo

.sclireef hij, ,, wierden wij omringd
door een hoop schreeuwende en
bedelende jongens en meisjes, die de
vrouwen op hun hinderlijk aandrin-

gen eenige duiten toewierpen". Ze
maakten daarom maar direkt rechts-

omkeer. Er was trouwens in het dorp
geen enkele gelegenheid om uit te

rusten.

Werkelijk zo arm?

Toen ze van de wandeling thuisgeko-

men waren, hadden ze een heel

gesprek over de vreemde ervaring,

die ze in Zandvoort hadden beleefd.

Loosjes, die meende dat hij door zijn

ervaringen wel bevoegd was om een

oordeel te geven, beweerde dat het

gebedel ,,eene aangebooren eigen-

schap was van de zeelui en strandbe-

wooners, evenals het snoepen van

lekkernijen". Een van de aanwezi-

gen, die vroeger in het bestuur geze-

ten had, was hel er helemaal niet mee
eens. De Zandvoorters, zo beweerde
hij, konden alleen maar hun brood
verdienen met vissen en omdat deze

bedrijfstak zeer conjunctuurgevoelig

was en de meeste last ondervond van

oorlogen, lag deze direkt plat wan-
neer er ergens in de wereld wat aan
de hand was. Naar zijn gevoelen was
er werkelijk bittere armoede in het

dorp Zandvoort. Een van de dames,
die aanwezig was. was niet zo lang

geleden in Wijk aan Zee geweest en

had daar dezelfde ervaringen opge-

daan. En men was van mening dat er

iets aan gedaan moest worden, wilde

de bevolking niet verhongeren.

De collekte

Soortgelijke ervaringen als Loos-

jes en zijn vrienden, hadden ook

anderen beleefd, die om een of
andere reden in het voorjaar van

1804 naar Zandvoort waren geko-

men. De oorlog die in 1803 opnieuw
was begonnen, had aan de korte

opleving in 1802 een einde gemaakt
en de vissers konden de zee niet meer
op. Deze mensen spraken met het

departement over de ellende en zon-

der dat er veel plichtplegingen aan te

pas kwamen, werd er in mei 1804

besloten om in de stad Amsterdam
een kotlekte te gaan houden voor

Zandvoort en Wijk aan Zee.

Voor het houden van deze huis

aan huis kollekte, had men uit de

l>eide dorpen heel zorgvuldig collec-

tanten gekozen. Men prentte hen in

vooral beleefd en bescheiden te zijn,

maar het baalde niet veel uit. Door
de oorlog met Engeland was de

handelsvloot van Amsterdam opge-

legd: er waren zetf'i verschillende

schepen in bc-ilag genomen en voor

de kooplui was het een onzekere tiid.

door B. Voets

Loosjes vertelt dat men er zich vaak

met een paar duiten van afmaakte en

zo bereikte men met het collecteplan

het doel niet. Men wilde toen een

soort van fonds op gaan zetten,

beheerd door een paar deskundigen,

waaruit van tijd tot tijd bedragen

konden worden verstrekt om eten te

kopen voor een hongerige bevol-

king, maar er was zo weinig binnen-

gekomen dat alle geld in een keer

maar werd verdeeld. Volgens Loos-

jes wreekte zich hier ook de onbe-

kendheid van Amsterdam met Zand-

voort. Er was zo goed als geen

kontakt tussen beide plaatsen en van

Zandvoort wist men in Amsterdam
niets af. De enkelingen die een bui-

tenverblijfhadden in Bentveld, spra-

ken soms over de bevolking van

Zandvoort alsof het wilden waren.

Happart van de

manke koning

De •nniciiu' van Zandvoort werd
hoe langer hoc erger. Koning Lode-
wijk, in onze geschiedenisboekjes

bekend uh de manke koning, was
ontsteld over de alarmerende berich-

ten die Inj uil Zandvoort kreeg. Op
zijn verzoek werd in 1807 door hel

nuni.sicrie vim binnenlandse zaken
een rapport opgesteld over de sitiuiiie

in de kivuplaaisen van het konink-
rijk. In dat rapport, dal in 1807 aan
de koning werd aangeboden, werd
over Zandvoort verteld ,, bijna dage-

'

lijks koomen vrouwen en kinderen

met geheele zwermen in Haarlem en

daar omstreeks rondloopen om hun
brood te bedelen". Er werden aller-

lei voorstellingen gedaan om te hel-

pen, maar het haalde niets uil. Door
de blokkade van de Engelsen kon-
den de vissers niet uitvaren en zo
leeu men elders, van de trotse vis-

scrsvloot waren er in 1809 nog maar
drie schepen over. En hel ergste was
dat men de moed had verloren om
ergens anders een bestaan te zoeken.

Men v.'as alleen aangewezen op par-

ticuliere liefdadigheid: de katholieke

kerk van Overveen, waartoe de men-
sen van Zandvoort behoorden, was
blijkens aantekeningen uil de paro-

chie-archieven, zeer royaal en zover

het uit de schaarse gegevens mogelijk

i.s om een konklu.sie te trekken, heeft

men bij de bedeling geen onder-

scheid gemaakt iii.ssen katholiek en

protestant. Op deze manier Ls Zand-
voort die verschrikkelijke lijd door-

gesukkeld.
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ZandvQortse miizieSckapel

neemt deel aan feesten

ZANDVOORT- Op de j.iarlijksc alge-

mene Icdenvergadeiing v.in de Zaïui-

voortse Muziekkapel, die in het ge-

mecnsctiapshuis werd gehouden, kwani
naar voren dat men in de toekomst /al

gaan deelnemen aan mu/iektcesten die

georganiseerd worden door de ANUM.
Deze feesten worden gehouden in .sep-

tember en noveml^er. Aansluitend

daarop zal men in januari 1982 in

diverse tehuizen in de gemeente een
concert ver^orgcn

Twee leden, te weten Engel Keur (45

jaar lid) en Nico van I.ooy (3.'i jaar lid)

ontvingen insignes van de ANUM door

de afgevaardigde Bcuse. Nieuwe leden

zijn nog altijk welkom. Iedereen die

een instrument bespeelt, wordt uitge-

nodigd op de vaste repctitie-avond,

(maandag v,a 20.Oü uur in het gemeen-
schapshuis).

«rkrachten ontvangen

¥CBor toneelspel een tien
ZANDVOOR r - Bi| het <!ien en luiste-

ren naar de op\icring van een toneel-

stuk door de Zandvooilse leerkrachten

/.o omstreeks de Sint NicoLiastijd. (uit-

gezonderd dan het alüclopen )a,ir) heb
ik mij wel eens ahzevra.igd hoe de/.e

dames en heren lot zulke uil/oiuleihjke

prestaties komen op aniateur-toneelge-

bied hrvanniz hebben /e meestal met.
- m tegenstelling tot de amatcur-toneel-

vercniging. /e repeleren m.iar heel

korl. (tuee ma.indcn is ,il lan;) en /e

brengen prestaties op de planken, die

tol \erba/ing stemmen \ nor een
groot, een /eei erooi deel moei dn m i

clan ook te danken /i|n .lan de leeie.

los Drose heetl in dit op/ieht /i|ii

sporen verdiend Fiachtige voorstellin-

gen heeft hij <ms m d eloop der laieii

voorgetoverd. Vóór hem was hel ik

heer A .1 van der Waals die ook al \an

wanten wist en nii u.is hel de regisseur

van ..Op hoog \an zegen"" . Rob \an

Toornburg. die in hun voetsporen trad

en ons dinsdac l? en donderdag \5 mei

een rnet voorstellingen biaelit van het

kindertoneclsluk ..Het geheim van

Pandoho"" geschreven dooi K. Oudes
en n. Riemers. Op beide dagen werd
hel stuk driemaal opgevoerd en in

totaal hebben 7o ongeveer 1100 kinde-

ren en 150 volwassenen van dit speciaal

voor kinderen geschieven stuk, hande-

lene! over een toverka.irs. die in bezit

van de tovenaar Pandoho /i|n slachtol-

fers kan laten kukelen en tokken Een
vermakelijke geschiedenis die tot hila-

riteit leidde en na allerlei verwikkelin-

gen hem tenslotte afliandig wordt ge-

maakt zodat iedereen weer normaal

kan leven.

Wat dit enthousiast spelend ensemble
op het toneel biaeht was een boeiend
schouwspel op xichzelf. Een prachtig

decor, een uitstekende verlichting en
mooi grime-werk Regisseur Rob van
Toornburg beheerste het stuk volko-

men en haalde alles eruit wat erin zat.

Vaart en spanning wist hij er zonder

Antwoord /aat vier maanden op zich wachten

erkgroep Huisvesting

enst andere

samenstelling stuurgroep
ZANDVOORT - Dat niet alleen amb-
telijke molens langzaam malen, blijkt

^^el uit een schrijven van de werkgroep
Huisvesting aan het college en raadsle-

den, dat een antwoord is op een ruim
Mcrcneenhalve maand geleden gedaan
yerzoek van het college. ' '

*Hct college liet de werkgroep op 30
december 1980 weten dat men besloten

heeft tot het instellen van een „stuur-

groep huisvesting voor alleenstaanden

en tweepersoonshuishoudens". Deze
groep zal bestaan uit vertegenwoordi-
gers van het college, gemeenteambte-
naren, woningbouwvereniging en wo-
ningzoekenden. De werkgroep Huis-
\ csting werd uitgenodigd één lid aan te

wijzen ais vertegenwoordiger van de
woningzoekenden.

Als verontschuldiging wordt door de
werkgroep aangevoerd dat op het ver-

zoek niet eerder ingegaan kon worden,
omdat er binnen de groep zeer uiteen-

lopende meningen heersen en de op
gang gebrachte discussie binnen de
werkgroep niet ditect tot een conclusie

aanleiding gaf.

Wél acht men een stuurgroep van groot
belang, doch er heerst twijfel over de
\raag of een lid van de werkgroep
liierin goed kan functioneren.

Verschillen

Er is, volgens de werkgroep, een duide-

lijk verschil van inzicht tussen gemeen-
te en werkgroep over het tot nu toe

gevoerde huisvestingsbeleid van de ge-

meente. De moeilijkheid ligt volgens

de werkgroep dan ook in de samenstel-

ling van de voorgestelde stuurgroep.

Deze bestaat volgens hen hoofdzake-
lijk uit vertegenwoordigers van diege-

nen tegen wie kritiek van de werkgroep
zich richt. Men ziet geen heil in deze

samenstelling, omdat deze niet beter

zou litthilëïrgBan fundtibneren dan hèt
huidige beleid.

Zienswijze

Volgens de werkgroep Huisvesting zal

in de toekomstige stuurgroep een veel

bredere vertegenwoordiging en inbreng

vanuit alle maatschappelijke stomingen
moeten zijn vertegenwoordigd. Een
open en kontroleerbare procedure om
een goede stuurgroep te realiseren acht

men een eerste vereiste. De werkwijze
van de stuurgroep zelf moet er één zijn

van openheid, openbaarheid en kon-
troleerbaarheid.

„Onze terughoudendheid tot nu toe

wordt verder veroorzaakt doordat wij

het beleid van B en W en de gemeente-
raad inzake huisvesting nog steeds als

waardeloos ervaren", aldus de werk-
groep die wijst op de verschillen van
inzicht ten aanzien van Sonnewende en
het gebouw van Sociale Zaken.
Ondanks de door de werkgroep geuite

kritiek ziet men het belang van een
goed functionerende stuurgroep wel in,

mocht de gemeenteraad van oordeel

zijn dat er een stuurgroep moet komen
naar de richtlijnen van de werkgroep
huisvesting, dan wil men hieraan graag

zijn medewerking verlenen. De vraag

blijft in dit geval of een stuurgroep

voortvarend zou kunnen werken, wan-
neer antwoord op een simpel verzoek
al zoveel maanden moet duren.

KENNEMERLAND - De Stichting

avondvierdaagse Haarlem en omstreken
viert dit jaar haar vijfentwintigjarige

bestaan met een groots opgezet feest

rond de laatste wandeldag. Men ver-

wacht niet minder dan negenduizend

deelnemers uit Haarlem en wijde omge-
ving. De avondvierdaagse wordt dit jaar
in de periode dinsdag 16 t/m vrijdag 19

juni georganiseerd.

De organisatie van dit evenement is,

zoals reeds vele jaren, in handen van de
Stichting Avondvierdaagse Haarlem en
Omstreken, een samenwerkingsver-
band van de Haarlemse Vereniging
voor Recreatie 't Bolwerk en de Haar-
lemse Wandelsport Verenigingen ,,Jan

Passtoors", „Schalkwijk" en „Het
Spaarne".
Deelname "aa'n de avondvierdaagse is

opengesteld voor een ieder, zowel indi-

vidueel als in groepsverband. De af-

standen bedragen voor deelnemers
vanaf 6 jaar, mits onder geleide van een
volwassene, vier maal 5 km. De deelne-

mers van 8 tot en met 13 jaar leggen

dagelijks een afstand van 10 km af,

terwijl de 14-jarigen en ouder de keuze
hebben uit de afstand van 40 km (vier

maal 10 km) en 65 km (de eerste drie

avonden 17 km en de laatste avond 14

km).
Voor de afstanden van 10 en 17 km kan
men de eerste drie avonden starten

vanuit een van de volgende startgebou-

wen: Clubgebouw ,,Dartele Jeugd",
Flevoplein in Haarlem-Noord (nabij

Jan Gijzenkade en Gen. Spoorlaan);

Clubgebouw „Geel-Wit", Van Oosten
de Bruynstraat in Haarlem-West;
Clubgebouw „De Eenhoorn", Laan
van Angers in Haariem-Schalkwijk.

Dan kan worden gestart van 17.30 tot

19.00 uur. Op de laatste avond, dus
vrijdag 19 juni, zal voor de deelnemers
van de rayons Haarlem-Noord en
-West en uitsluitend voor de 10 en 14

km, de start plaatsvinden vanuit de
Parkeergarage aan de raaks in Haar-
lem-Centrum. De deelnemers in

Schalkwijk starten ook de laatste avond
vanuit „De Eenhoorn". Op de laatste

avond start men echter in alle gevallen

tussen 17.30 en 18.00 uur.

Voor de dagelijkse afstand van 5 km

(Advarienlw)

w KEUKENS
'BADKAMERS

PARKETVLOEREN
MONTA-REKKEN

alles onder één dak bijJ\©J^Jj'jli\5l'
Houtplein 34, Haarlem
Telefoon: 023 -31 72 96.

Door veranderingen in onze showroom
zijn enkele modellen inbouwkeukens

beschikbaar tegen zeer speciale prijzen.

Zonder een bezoek aan onze showroom bent u bovendien
nooit kompleet geïnformeerd.

Jvi^j JjJilSSf , thuis in keukens, parketvloeren en Montarekken.

Openingstijden: ma. 13.00-17.30, di-wo-do-vr. 09.00-17.30, za. 10.00-16.00 uur.

kan men op de eerste drie avonden

starten vanuit: Clubgebouw ,,Noorder-

vreugd", Planetenlaan (hoek Korte-

weg) in Haarlem-Noord en de boven-

genoemde clubgebouwen ,,Geei-Wit"

en „De Eenhoorn". Men start op deze

avonden tussen 17.30 en 18.00 uur. Op
de laatste avond, dus vrijdag 19 juni,

zal voor ALLE 5 km-declnemers de

start plaatshebben om 19.15 uur nabij

.,Geel-Wit" aan de Van Oosten de

Bruynstraat,

(Advcrwnlic)
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VRAAGT

BEZORGERS/

voor de vakantieperiode

juli en augustus.

Aanmeldingen:
telefoon 1 71 66.

ZANDVOORT - Vorige weck woens-

dag dook een 41-iarige Zandvoortse

automobilist, nadat hij aan de kop van

de Zeestraat een verkcerszuil had ge-

ramd, met zijn wagen een in de nabij-

heid staande schiettent in.

Een schot in de roos, want de ravage

w.is enorm. Bij aankomst van de poli-

tiewagen, schakelde de Zandvoorter

pijlsnel terug, zodat hij als een botsau-

to tegen deze wagen aankwam. Hij

werd meegenomen naar het bureau

voor het afnemen van een bloedproef

in verband met drankgebruik.

Voor alle deelnemers aan de avond-
vierdaagse zal de feestelijke timsh \,m
dit sportieve evenement op de Grote
Markt plaatsvinden. Deze grootse fina-

le zal worden opgeluisterd door nw.n
liefst twaalf muziekkorpsen, die de
wandelaars op de intochtroute, dus

vanaf het Emmaplein via de Tempe-
lierstraat. Houtplein en Grote Hout-
straat naar de Grote Markt, zullen

begeleiden. In de directe omgeving van
de Grote Markt zullen ook de medail-

les en plaquettes aan de deelnemers
uitgereikt worden. Medewerkende

korpsen zijn: het Tamboerkorps der

Intendanee (Amsterdam), Showband
„BATO", Drumband „CORJA" (met
majorettes), ,,Damiatc Band Haar-
lem" (met majorettes). Drumband
.,D.S.V.", Drumband ,,Jan Gijzen"

(met majorettes), ,,Haarlems Harmo-
nie Kapel" (met majorettes). Drum-
band ,, Irene", Harmonie ,,SOLr'
(met majorettes), ( Driebuis), Harmo-
nie ,,De Spaarnebazuin", Drumband
,,Vermaat" (met majorettes) en de
Show- en Drumband ,,Adest Musica"
uit Sassenheim welke voor aankomst
van de deelnemers een voorshowop de
Grote Markt zal verzorgen.

Ook dit jaar hebben de organisatoren

bijzonder veel aandacht besteed aan de

parcoursen, welke voor wat Haarlem-
Noord betreft voornamelijk door Bloe-

mendaal en Santpoort leiden, met als

bijzonderheid dat voor dit startbureau

de parcoursen van de 10 en 17 km
volledig gescheiden zijn. De deelne-

mers van Haarlem-West zullen bijna

dezelfde parcoursen lopen ais hun
voorgangers 25 jaar geleden. Deze
voeren door het natuurrijke gebied van

Bloemendaal en Aerdcnhout. De par-

coursen voor de Schalkwijkse deelne-

mers leiden voornamelijk door de

groenstroken van dit stadsdeel, terwijl

ook Heemstede aangedaan wordt.

Het inschrijfgeld bedraagt j 3.5ü per

persoon bij inschrijving tot en met 11

juni aanstaande, nadien bedraagt het

inschrijfgeld ƒ 4,25. Men kan zich op
de volgende adressen inschriiven: Ken-
nemer Intersport,' Marsmanplein 15-

17; Zaanenstraat 5; Eikenstraat 55;

Prinsen Bolwerk 1: A.L. Dyserinck-

straat 13a: Damiatestraat 7; Merkman-
straat 11; Leidseplein 43rd, Oostenrijk-

laan 21; Ekamastraat 160: Wadden-
straat 216, alle Ie Haarlem en voorts

Gen. Spoorlaan 33, Aerdcnhout en De
Genestetstraut 1, Zandvoort. In.schni-

\ing per giro is ook mogcliik door
storting op postgirorekening 3532699

t n.\ Stichting Avondvierdaagse Haar-
lem en Omstreken te Aerdcnhout,
waarbii duideli|k te vermelden naam,
adres, geuenste afstand en startplaats

en \oor welke herinnering men in

aanmerking komt .Allen, die de avond-
vierdaagse volbrengen, ontvangen een
medaille mei oranie-groen lint dan wel
een eijter wanneer men eerder heeft

deelgenomen
Nadere inlichtinuen worden verstrekt

vi.i de tel nrs 3209:^1 en 321)018 (alleen

tiidens kantooruren). .3433S7, 241927
en 317197

onderhieking in te houden. Dit N'.as nu

een vdiiistelling die je (ook als (meie-

ren) ()p het puntje van je stoel deed

zitten om toch vooral maar mets te

missen. Ik wil u in dit /eer speei.ile

geval, (de voorstelling werd gebracht

door leei krachten v.in de Or.inje Na-
ss<iusciiool LM de Nieol.iassehuiil) de

namen van het ensemble met iinthdii-

den. Het waren. R Weidema als Joris

Bloem, n van ( aspel als Stijntjc

Bloem,.I van Dijk als 1,111 Klik; 11 win

de Leden als Bets: \V . Dijkstra als de

biirgemeestei: M van der Meulen ais

diens V rouw. A 1 lennenuin als dokter

T. Uavinek als biigadier Sliani. L K dc

\'nes als 1'andolii) en A Joiistra als ik

\ri)Liw' \M\ de dokter. Soutfleuse V\

Ihibeis Ciriineur; I eo Spanheim Be-

liihling Don Courehaine Rekwisie-

ten. Svivia llolsteijn en administratie

r IK Korting. De dekors lenslotie wa-

len het weik van D van der Meulen,
'1 v.in der 1 eden, K Wiersma en a\

Hertmvs.
De opuieringen hadden een besloten

karakter en werden gegeven in het

verenigingsizebouw ,.De i<roehl". Men
wilde ge/anienlijk eens iets leuks gaan
doen Dat heett men gedaan en hoel

Het was niet alleen leuk. het vwis

geweldig en waard om in breder ver-

band te worden opgevoerti'

K Sr

KENNCMERLAND \anavond
speelt een aantal lichte mu/aekenseni-
bles van het Mu/iekeenlruni Zuid-
Kennemerland in de Zanderzaal aan

"

het Groot Heiligland te Haarlem.
Er wordt in verschillende stijlen en

'

uiteenlopende niveaus gemusiceerd,
waardoor het programma een geva--
neerd karakter heett. De combo's en
ensembles staan onder leiding van de
docenten Lucas de Bruin, Johan Jongs-

tra, Hans Kunneman, Henk van Lier,

Ferry Ottc en Ed Roest. De avond zal

worden besloten met een jamsession.

Aanvang 19.30 uur. toegang vrij.

Prix d' Humanité

KENNEMERLAND - OP 25 mei
zal de jaarlijkse Prix d'Humanité
worden uitgereikt aan Mies Bouw-
man. Dit zal geschieden in Hotel

Bouwcs te Zandvoort.

Deze Prix d'Humanité, een beeld

gemaakt door de kunstenaresse,

mevrouw Bcp Sturm uil Bentveld,

zal worden overhandigd door de
heer R,Lcnterman, voorzitter van

de Lions afdeling Zandvoort.

Naast deze uitreiking zal een avond-
vullend programma worden gebo-

den door enkele artiesten, waaron-

der Thérèse Steinmetz en Marco
Bakker. Tevens zal een gecombi-

neerde modeshow worden gegeven
door de couturiers Frank Govers,

Max Heymans en Frans Molenaar.

De opbrengst van deze avond zal

worden gebruikt voor het werk van
de Stichting ..Lions helpen Kinde-

ren", zowel voor kinderen in ont-

wikkelingsgebieden als in de regio

Zuid-Kennemerland. Artiesten en
couturiers hebben dan ook hun
belangeloze medewerking toege-

zegd.

Kaarten voor deze avond (avond-

kleding gewenst) zijn verkrijgbaar

bij de VVV-kantoren in Zandvoort
en Haarlem en Hotel Bouwes. Het
aantal plaatskaarten is beperkt,

slechts 2511 stuks terwijl de toe-

gangsprijs f 40.— zal bedragen.

Aanvang 20.00 uur.

De Pri\ d'Humanite werd in voor-

gaande jaren uitgereikt aan: Wilde

Ganzen (1975). Joh;in Bodegraven

(Geven voor leven) 1976 .Majoor

Bosschaert Leger des Heils (1977).

Max Tailleur Reumafonds in 1978,

ZKH Prins Bernhard voor de Fede-

ratie Sport Gehandicapten in 1979.

HAARLEM - Greenpeace NederKind
organiseert op 30 nici een landelijke

tieistocht. De deelnemers aan dc/e

zogenaamde Walfietstocht lietsen v.in

hun woonplaats naar Rotteidain. \'ooi

iedere kilometer die zij op hun tocht

naar Rotterdam afleggen worden ile

Walfietsers gesponsord. Deze spnsors

worden door de Walfietser voorat be-

naderd.

De namen van de sponsors en liei

toegezegde bedrag per kilometer woi-

den vastgelegd op een deelnemers-

kaart. Na afloop van de Walticlstoelit

wordt het .lantal gelietste kilometers

vermenigvuldigd met het toegezegde

bedrag per kilometer

De aldus verzamelende gelden won.len

overgedragen aan Greenpeace en /ui-

len worden gebruikt voor de aanseh.il

van een nieuwe boot, die de Rainbow
Warrior moet vervangen. Mensen int

Rotterdam kunnen als zij mee willen

doen aan de Walfietstocht, hun kilome-

ters afleggen op een speciaal daarvoor

uitgezet parkoers.

1 let einddoel v aii de \V allietstocht is de

111 Rotterdam te houden manitestaiie

..Oag Walvis". Tijdens deze maiiitesta-

tie wil Greenpeace een beroep doen op
de Internationale Walvisvaait Conmiis-

sie (1 W C) om op haar jaarlijkse

vergadering m juli een algeheel verbod

op .ille commerciële walvisvaari aktivi-

teiten al te kondigen Om tlil voorstel

op de agenda van de l W (.' vergatle-

riiig te krijgen dient het voor begin juni

ingediend te woiden dooi de Nedei-

l.uulse afgevaardigde naar de/e veig.i-

denng Op de manifestatie /al een

opioep gedaan woideii urn dit v ooi stel

inderdaad op de aiienda Ie plaatsen De
opuiep van de Walfietsers /.il begeleid

worden met sprekers en musici. Op hel

leiiein /al er bovendien een mogelijk-

lieul /ijii om de ..tcehten van de
walvis" te ondel tekenen

In veigelijking met de vorige editie is

het a.inial evenementen rond de Wal-
fietstocht .sterk uitgebreid.

Omdat veel mensen liefst in groepjes

tietsen, zijn er in drie steden in Neder-

land /ogeii.ianule steunpunten ojige/et

In T Iburg, Haarlem en \\ agingen biedt

(ireenpeace de mogelijkheal soo\ W'al-

tietsei om zich hier vrijd.ig te verzame-
len, ge/amei)li|k de nacht door te

brengen op een camping en veivolgens

op /ateidag 30 mei ge/amenlijk naai

Rotterdam te fietsen

\ eider /\\n er in een 3lf-t,il plaatsen in

Nederland kontaktadressen, zodat
Walfietsers een gemeenseliappelijke

vertiekplaats en -tijil kunnen afspre-

ken. Eenm.ial m Rottertlam aangeko-
men bestaat de mogelijkheid te over-

nachten.

Alle informatie hierover vindt de deel-

nemer in het deelnemeispakkel. dat

verder nog een tiefsvlaggetje en een
deelnemerskaart bevat.

In verband met de ver/ending van dn
p.ikkel IS het noodzakelijk \oiir de
Walfietser om /ich tijdig aan te mel-

den.

Dit kan gebeuren: schriftelijk bi|

(jreenpeace Walhetstocht. postbus

11026, Amsterdam of telefonisch bi)

Greenpeace, 020-236545
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iüilliind iMrat ik zocht^p4e Grote Krocht

Um\N geopend

T WIRICiCELTJ

Komt u eens kijken!!!

V\'i] hebben een leuke collectie

I

O.a. hecldies - spiegels - etsjes -

I
fotolijstjes enz. enz.

1 V'i/i] SijSters ook voor o in.
1

I

Kom eens langs.

\ GROTE KROCHT 20B.

Ook

ALBERT HEYN
InZandvoort

let nog steeds op de kleintjes.

slank in brood

6 kano's.

1.05

1.25

Rijwielhandel BOS
voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff.

n/lotobécane, Kyoso en div.

kinderrijwielen. Tevens

KIS-sleutelservice en

rijwielverhuur

Grote Kocht 27, telefoon 12954

vQuwbediiènl

.-..,yanaf-'--;-y

aHaii|tenlBgte
.;

" 172x97x50 -4 dessins ]it

;,. .^ifvoorraadlevisVbaarJ
'

f"
'--ÓfatiS thuisbezorgd, f !

Grote Krocht 9— 15, Zandvoort.
Het Kasténhüisf1%^ IHetKastenhuis;

HETENIGEECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

^ De bekende witte Mercedessen
% Mercedes Old-timer 1935 type 320
% Trouwkoetsen bespannen met
lof4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, lel. 02507-12600/17588

%0^mk ses AART Grote Krocht 23, telefoon 02507-144G4.

L

r

iqmet
vakantie. Oordeelt U zelf:

.('''l^fi 10 dagen in 3-sterren

hotel 'TIaya e! Retiro", half pension.

Vertrek: 2juni,

11 juni,

18juni.

voor ^^^^ ^^^ H
Voor f 200,- meer mag u nog een week langer blijven.

Hotei Honderos, vol pension.

Vertrek iedere zondag vanaf 24 mei t/m eind juni.

8 dagers — 575.- 12 dagen . . . 675.-

11 dagen . . . 650.- 15 dagen . . . .750.-
Plus f 20.00 toeslag-zondagvlucht.

1^

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Uw adres voor:

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEiy

STRIPBOEKEN

KANTOOR
ARTIKELEIM

ROOKWAREN
STAATSLOTEW
TOTO/LOno

Waar Ik mijn

planten en bloemen
haal?

Altijd bij:

'erica'
GROTE KROCHT 24.

ZANDVOORT

KADOTIEK
„de schatkist'*

Sfiï

pitSBURËAU
IglCERKMAN
ifêa' Grote Krocht 20. Zanrivoóri

Grote Krocht 15
Zandvoort

Telefoon 02507-15933

Nieuw in De Schatkist

handgesponnen en

geweven spencers

truien en vesten

Niet vergeten dat wij ook
alles inlijsten.

Vrijdag koopavond van 7 tot 9 uur.

;^ GrenenJédiicEmt^
SOxISOcmmét .

'

lattenbodeni "
"

129. ^
[Het Kastenhuis

Grote Krocht 25, I

telefoon 02507-17751.

^
{ ii-deurs.kast

f

f -fricSOxSO'- 4 dessins.!;

\ ;
uit voorraad leverbaar;!

'

^ Gratis thuisbezorgde ^

HeltKastiénhuis;
GIrota Krocht^,

telefoon 0^07-17751.' .,

La Coste
polo's - T-shirts.

Bermuda's en pantalons.

Adaéromefmocfe.

Vrijdag koopavond.
Grote Krocht 19. Zandvoort.

Telefoon 02507-1787»

Vijvervissen,

vijverplanten

Wezenbeek

Grote Krocht 28,

Zandvoort.

GROTE
KROCHT

Zandvoort
In il

lisiliicocht wat IK zachf^jpleOirote Krocht!

2a 3 maal per week.

Restaurant „Queenie"
Kerkplein 8 - Zandvoort

Telefoon 02507 - 13599

ik^issB^^ffi^^s^ssa

Voor direct gevraagd

NET MEISJE
voor de bediening, 's morgens 8.00 tot 11.00
uur en 's avonds 17.00 tot 20.00 uur.

otei Interlaken
Van SpeykstraatZO, tel. 12966.

^^fc^"—

Goed nieuws voor de peuters

Peuterklas Klimop blijft!!

U kunt Uw peuter aanmelden op school of

telefonisch, nr. 15517, t.n.v. mevr. A. Geerts-

. Heidebrink.

Wij blijven weer tot Uw dienst in de

kleuterschool Klimop
Dr. de Visserstraat 2.

Wegens sterfgeval

goed tehuis gezocht

voor hondje
Reu, bast. terriër, 12 jaar, nog vief en gezond.
Kan niet tegen autorijden, vakantie kan gere-

geld worden.
TELEFOON 02507 -15595.

HUMPY DUMPY
boetiek in 2e hands

kinderkleertjes
Voor baby en kleuter, t/m maat 110.

Open: ma. 13.00- 17,00 uur.

WO. 10.00- 13.00 uur en 14.00-17.00 uur

vrij. en za. 10.00-13.00 uur.

Duivenvoordestraat 70 - Haarlem
Telefoon 023 -310672.

Te koop:

100 dakpannen

(Oudhollands)

f75,-

Tel. 02507-16065.

TE KOOP:

VOLVO 244 DL
rood, z.g.a.n.,

km-stand 53.000,

bouwjaar 1978.

Prijs f 12.000,-.

TeL 02507 -169 97

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel,

homeopathie.
Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel. 02507-16123.

Heeft y ooi^ as eeo
gereserveerd?
Tot ziens in uwzwembad

ffffi

n

Vondellaan 57, Zandvoort, telefoon 02507-12170.

AUTORIJSCHOOL

G. van Engelen
Ing. Friedhoffplein 11

Rijksgediplomeerd.

Nu ook automaat

Voor afspraken belten tussen 18. Wen 18.45 uur
van maandag t/m vrijdag.

Tel. 02507 - 1 38 87

't STIJFSELKISSIE

Dikke meiden-

mode
Tolweg 32

ZANDVOORT
Tel. 1 29 52

VERMIST
Sinds 13 mei, gitzwarte kater met wit vlooien-

bandje om, omg. l'Amistraat.

Heeft U hem gezien of gevonden, s.v.p. bel

mij of mijn vader.

Telefoon 19053 tot 18.00 uur, na 18.00 uur

14490.

Snackbar De Frietpot
is elke door de weekse dag

geopend van 12.00-24.00 uur

zondags van 12.00-22.00 uur
Wij bieden u

Zelfgemaakte fnet 1 1(1
in bakjes a IbIU

Hamburger speciaal Z.S)U

Saté speciaal ü.Zü
Diverse belegde broodjes

en het unieke in Zandvoort

RAS SUPERFRIET

Tot ziens in

Snackbar De Frietpot
Vondellaan 1, Zandvoort.

telefoon 02507-16227

Let u op onze v\/ei<elijksc advertentie

Te koop gevraagd:

OUD GOUD
hoogste prijs, contante betaling.

FA. BOS
Bakkerstraat 7a, Zandvoort.

Uw adres voor

elast. kousen, pan-

ties, knie- en enkel-

stukken, ook naar

maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

RESTAURANT
(la reineVu I I

*

KERKSTRAAT 15 - TELEFOON 12253

vraagt flinke vrouwelijke

SCHOONMAAKHULP
in de keuken, voor 2 ochtenden of 2 middagen

per week.
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Internationaal
Afgelopen zondag werden op het

Noordstrand de internationle Hoby Cat
14 en 16 point regatta verzeild.

Deelnemers kwamen onder andere uit

Frankrijk, België en Duitsland. ,.Niet

zozeer om te winnen, want dat is erg

moeilijk, de leeuw in zijn hol te ver-

slaan, maar duidelijk om meer ervaring

op te doen en te leren hoe die vermale-
dijde Hollanders Europa, altijd op de
eerste plaats eindigen" werd er gezegd.
Dat dit geen grootspraak was, blijkt

wel uit de einduitslag die was: Hobie
14: l.T. Veelo, 2. J. Trouw, 3.,P.

Manvis 4. P. Jongh Visscher en 5, J.

Bongers. -

In de Hobie 16 waren de einduitslagen;

].0. v.d. Plaat, 2. R. Heilbron. 3. P.

Spijker en 4. J. Lange. Bemanning
waren respectievelijk J. v.d. Plaat, M.
de Wilde, R. Visser en P. Son.

Bovendien hebben Ruud Visser, Peter

Spijker, Rob Heilbron. Tjibbe Veel-

coo, Jons Trouw en Gerard Loos inge-

schreven voor ,,Het rondje van Texel"
een van 's werelds meest spectaculaire

catamaranraces. Bovendien zal zich

onder de deelnemers bevinden Herman
Kelder (51), die toch wel een unieke
plaats inneemt in dit wereldje, waar de
jeugd de leiding heeft.

««-'
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Het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het Marktonderzoek) controleerde

de prijzen van meer dan iW meest gekochte supermarkt- artikelen

bij Dirk van den Broek, Edah, Jac. Hermans, Albert Heijn en in april ook bij Miro.

De resultaten v\/erden berekend met behulp van de officiële v\/egingsfaktor, ontleend aan
de maandstatistiek van de prijzen die maandelijks door het Centraal Bureau voor Statistiek

v\^ordt gepubliceerd.

VAN
EN BROEK KOMT
1980 T/M APRIL1981

(het gemiddelde totaal -resultaat van 6 maandelijkse NIPO-onderzoeken)

ITDE

'Hs

LJAA-ifC

rd>-

ONDERZOEK NIPO 23aprii 1981

Albert Heijn 13^ dyurder;
üiro 9X duurder;
JacHermans 6X duurder;
Edah 5%X duurder;

dan DIRKVAN DEN BROEK
OP MEER DAN 100 DAGELIJKSE GEBRUIKSARTIKELEN

DE ARTIKELEN ZIJN: gesneden bruinbrood, gesneden witbrood, roggebrood, beschuit, toast, ontbijtkoek, sprits, speculaas, Maria biscuits, chocolade-wafels, zelfrijzend bakmeel, snelkookrijst,

cornflakes, macaroni {vlugkokend!, potato chips, diepvries patates frites, aardappelen (bintjes), sperciebonen (glas), speiciebonen (blik), doperwten (middeO-fijn, diepvries-spinazie, augurken zoetzuur,

uitjes zoetzuur, aardbeienjam huishoud I, appelmoes (blik), zoute pinda's, Caivé pindakaas, pindakaas (goedkoopste merk), witte suiker, pepermunt, chocoladestrooisel, ongevulde reep bitter, gevulde

Mars reep, chocolaatjes, O. E. Roodmerk koffie. Supra koffie, koffie (eigen merk), D.E. theezakjes Engelse melange, theezakjes Engelse melange (eigen merk), Engelse melange thee (pakje), witte pepei,

nootmuskaat. CaIvé mayonaise, mayonaise (goedkoopste merk). Unox soep in blik, soep in blik (goedkoopste merk), Royco soep (groente-), pakje soep (groente-, goedkoopste metk), vruchten-

limonade, Coca Cola, Coladiank (goedkoopste merk). Spa mineraalwater rood. Appelsientje sinaasappelsap, sinaasappelsap (goedkoopste merk), rozebottelsiroop, sherry medium, witte vermouth,
Heineken pils, bier (pils, goedkoopste merk), lucifers, boterhamworst, cervelaatworst, achterham. smeerleverworst, Geldeise rookwoist, vleesragoüt. knakworsten, Icverpastei. vissticks (diepviies),

sardines, diepvnes-kip. dagmelk (volle), dagmelk (halfvolle), karnemelk, Friesche Vlag koffiemelk (volle), koffiemelk (volle, goedkoopste merk), volle yoghurt, vanillevla, chocoladevla, slagroom,

roomboter, )ong belegen Goudse ka<is, smeerkaas volvet, camembcrt. Blue Band margarine, Bona margarine, bakmarganne, mdigaiine (kuipje, goedkoopste merk), halvarine (kuip, goedkoopste merk),

dieetmargarine, eieren klasse 2, eieien (goedkoopste). Lux afwasmiddel, afwasmiddel (goedkoopste merk), schuutpoeder, Jif vloeibaar leinigingsmiddel, Omo waspoeder (hoofdwas), waspoeder
(hoofdwas, goedkoopste merk). All waspoeder (bonte was), Dreft wolwas. Robijn wasuerzachter. tandpasta, toiletzeep, toiletpapier wit/natuiei, shampoo, maandverband, papieren zakdoekjes, vuilnis-

zakken.
P.S. de officiële N IPO-cijfers liggen tei mzaqe.

DIRK VAN DEN BROEK DEELT MEE

:

DER HEUDEN, DIGROS en Dl

IZELFDE LAGEPRUSPI

CLUSIE

!
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3 JUNI FSST OP HET STAVONSHEIN

Honderd jaar openbaar vervoer
ZANDVOORT - Gelijktijdig met het ecuwrecst van de NZH, óp 16 mei was het

precies een eeuw geleden dat de toenmalige Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtram
Maatschappij aanving met de exploitatie van de tramlijn Haarlem-Leiden, viel in

Zandvoort het eeuwfeest van de spoorlijn Haarlem-Zandvoort. De proefrit werd
namclijlt op 17 mei I88I gemaakt, terw^l zestien dagen later de eerste officiële

trein vertrok die met de nodige festiviteiten in de badplaats werd ontvangen.

Op 3 juni, dat datum waarop in 1881 de eerste trein om 6.35 uur het voormalige

stafion Haarlem-Bolwerk verliet richting Zandvoort, zal Zandvoort in het teken

staan van de Spoorwegen.

Op precies dezelfde tijd, als honderd

jaar terug zal op woensdag 3 juni de

trein die om 6.35 uur Haarlem verlaat

en in Zandvoort aankomt, worden op-

gewacht door een feestcomité. De op de

trein aanwezige machinist P.A.J. Spape
en conducteur CD. van Wanrooy zul-

len bij aankomst in de bloemetjes wor-

den gezet en verder de gehele dag de

gasten zijn van de organisatoren. Op
deze wijze worden alle spoorwegman-
nen symbolisch dankgebracht die aan

de lijn Haarlem-Zandvoort hebben
meegewerkt.

Traktaties

Teneinde die dag alle treinreizigers er

op attent te maken dat Zandvoort
bijzonder dankbaar is met deze hon-

derdjarige spoorlijn, de enige bad-

plaats in Nederland met een eigen

station en spoorverbinding, zullen aan

de reizigers kleine vistraktaties worden
uitgereikt. Zandvoort wil daarmee zijn

naam als oude vissersplaats nog eens

eer aandoen en dank zij de medewer-
king van het visrestaurant Duivenvoor-

de kon dit worden gerealiseerd.

Feesttrein

In de middaguren is de Intercitytrein

van 14.22 uur vertrekt NS station Haar-

lem aangewezen als jubileum-feest-

trein. Bij wijze van uitzondering zal

deze trein vertrekken van spoor 6.

Dit is om een gezelschap gasten de
gelegenheid te geven in te stappen voor
een rit naar de badplaats. Zo zullen

onder andere de Commissaris van de
Koningin in de provincie Noord-Hol-
land drs. R. de Wit, de burgemeesters
van Haarlem en Bloemendaal tot het

gezelschap behoren, alsmede dr. J.

Walter, lid van de direktieraad van de
NS. De grote verbondenheid van de
badplaats met Amsterdam zal tot uiting

komen door de aanwezigheid van drs.

M.B. van der Vlis, wethouder van
verkeer en vervoer van de hoofdstad,
die namens burgemeester Polak de
honneurs zal waarnemen.
Het gezelschap zal in Zandvoort door
de heer Machielsen, als eerste burger
van de badplaats worden ontvangen, en
zullen ieder „hun" vlag hijsen op het
Zandvoortse Stationsplein.

Jeugd

Ruim duizend ballonnen zullen door de
Zandvoortse jeugd worden opgelaten.

De Nederlandse Spoorwegen heeft

hieraan een wedstrijd verbonden waar-

bij als prijzen reischeques zullen wor-
den uitgereikt. Uiteraard zal er ook
muziek aanwezig zijn en wel in de vorm
van de Kennemer Harmonie Kapel
,,Oud Goud", een uniek muziekgezel-

schap, waarvan de naam doet vermoe-
den dat de muzikanten samen wel de

nodige eeuwen aan leeftijd tellen. De
leden zijn namelijk afkomstig uit diver-

se harmonie- en /of fanfarekorpsen uit

de wijde omgeving van Zandvoort
waarvan de leeftijden variëren van 50

tot 80 jaar (onlangs kwam men tot een
gezamenlijke leeftijd van 4004 jaar).

Tram

Vroeger heeft het „spoor" behoorlijke

concurrentie ondervonden van de

,.blauwe" tram.

In de zomer van 1899 kwam namelijk

de eerste ,,elektrische" tram naar

Zandvoort. Die werd destijds geëxploi-

teerd door de Eerste Nederlandsche
Electrische Tramweg Maatschappij. In

1904 werd het een zogenaamde conces-

sielijn van IJ S.M. In 1924 werd de
NZH belast met de exploitatie van de
,,elektrische" lijn Amsierdam-Zand-
voort.

De organisatoren die van de honderd-
jarige spoorwegverbinding een speciale

gebeurtenis wilden maken, hebben
naar een mogelijkheid ge/ocht om ook
dit openbaar vervoer bij de feestelijk-

heden op 3 juni te betrekken.

Men heeft het nu voor elkaar gekregen
dat de NZH met haar materiaal op 3

juni in de middaguren op het Stations-

plein van Zandvoort aanwezig is. Het
busvervoer krijgt overigens nog onder-

steuning en wel doordat de firma Beuk

Voordat het gezelschap het Stations-

plein zal verlaten, zal nog een bijzonde-

re gebeurtenis plaatsvinden. Er zal een
speciale oorkonde geplaatst worden m
een aparte spoorbiels die tegenover de
hoofdingang van het station een specia-

le plaats zal krijgen.

Deze oorkond, zal ondertekend zijn

door de reizigers van de speciale trein.

De spoorbiels zal worden onthuld dor
familieleden van wijlen de heer ir. Ed.
J.J. Kuinders, die als één der initiatief-

nemers kan worden beschouwd van de
totstandkoming van de spoorwegver-
binding Haarlem-Zandvoort.
Deze heer Kuinders was overigens de
eerste directeur van de Haarlem-Zand-
voort Spoorweg Maatschappij. ,,Door

\^\^^ V- ^0^^^^?^j>y._^

Niet alleen de spoorlijn Haarlem-Zandvoort bestaat honderd jaar, ook de NZH viert dit jaar haar eeuwfeest. Het station van
de tram in vroeger jaren.

GOUDEN BRUIDSPAAR BOS-GROEW

laar Zandvoort wou ik nooit

's waar we nu wonen"
ZANDVOORT - Het was het hoedje dat

de nieuwe onderwijzeres droeg heel lang

geleden, veel meer dan v^ftig jaar, op
i'cn zondagmorgen in de Gereformeerde

Kerk van Zwanenburg, dat de aandacht
gevangen hield van de toen nog jeugdige
Hugo Bos. Na de kerk, heeft hy zich dus
gehaast om aan de eigenaresse van dat

hoedje te worden voorgesteld. ,,En ik

had geluk want ze moest wachten voor

de brug en was in gezelschap van een Voorjsar
onderwijzer die ik wel kende, dus ik

verzon een smoes voor hem. en hy
moest mij wel aan juffrouw Groen van

de christelijke lagere school voorstel-

len."

wel even gekeken heeft hoe die jongen
van Bos nou eigenlijk was, voordat ze
de grote stap ging wagen. „Ik wou niet

te gauw happen" glimlacht ze. „Vroe-
ger was dat allemaal een beetje anders
dan nu, en ik dacht laat hij maar een
beetje z'n best doen als hij mij wil

hebben."

Nu meer dan vijftig jaar later, aan de
vooravond van hun vijftig-jarig huwe-
lijksfeest, kan de heer Bos. daar nog
van genieten, want het was destijds een
hele verovering ,.waar ik dan ook
vijftig jaar plezier van heb gehad".

Mevrouw Bos-Groen kan er om la-

chen, ze bekent dat ze destijds eerst

In het vroege voorjaar van 1931 zijn ze

dan getrouwd. Op een stralende dag in

mei. Mevrouw gaf direct haar baan
eraan, dat hoorde zo in die dagen. 23ndV00rt
Bovendien had haar man in Zwanen-
burg een vrij groot bedrijf in granen,

zaden en peulvruchten, en uiteraard

kwamen er ook kinderen. Eerst een

dochter, toen een zoon, en later weer
twee dochters. Toen in 1939 de mobili-

satie uitbrak en Hugo Bos onder de

wapenen moest, bleef mevrouw achter

met vier kleine kinderen. ,,In die stren-

ge winter was dat een nare tijd. Geluk-

kig kwam mijn man ongeschonden uit

de oorlog terug. Ik heb wel in angst

gezeten want hij moest minutie rijden

naar de Grebbeberg. maar wij zijn de
bezettingsjaren goed doorgekomen.
Dank zij het bedrijf van mijn man
konden wij ook anderen helpen en dat

was ook belangrijk."

In en na de oorlog werden nog vier

zoons geboren, waarvan de jongste

helaas op zeven-jarige leeftijd veronge-

lukte. Een gemis dat nog steeds voel-

baar is.

Zo'n twaalf jaar geleden verhuisden ze

naar Zandvoort. ,,Ik had het bedrijf

inmiddels afgestoten, het werd te groot

en te veel", aldus de heer Bos, terwijl

mevrouw eraan toevoegt dat ook ge-

zondheidsredenen een rol hebben ge-

speeld.

Gouden bruidspaar Bos-Groen in hun flat in Zandvoort. „Van de klei van
Zwanenburg naar het zand van Zandvoort is niet zó ver."

Dat ze in Zandvoort terecht zouden
komen was iets waar speciaal de heer
des huizes nimmer op had gerekend.
,,Ik zei altijd, wel naar zee maar niet

naar Zandvoort" en toch werd het

Zandvoort waar ze, no na twaalf jaar
een eigen vriendenkring hebben opge-
bouwd. Waar de heer Bos cursussen

volgde in zijn hobby, schilderen, en
waar mevrouw eindelijk haar zwemdi-
ploma behaalde. „Ik was blij dat het

zwembad klaar was en ik kon gaan
doen wat ik altijd al had gewild, name-
lijk zwemmen leren. Daar moest ik

eerst bejaard voor worden", lacht ze.

Groenendaal

Gisteren heeft het bruidspaar temidden
van de kinderen, één dochter kwam
speciaal voor het feest over met haar
man uit Canada, de gouden bruiloft

gevierd.

Twintig kleinkinderen, waarvan er

veel, maar niet allemaal want die uit

Canada zijn thuis gebleven, aanwezig
waren. ,,Wij hebben ook twee klein-

kinderen weer moeten afstaan" zegt

mevrouw stil, hiermee aantonend dat

het verdriet van hun dochter ook het

hunne is geweest.

Veel vrienden en familieleden zijn on-

getwijfeld naar het landgoed Groenen-
daal gekomen om het bruidspaar geluk

te wensen, want een halve eeuw lief en
leed is meer dan een felicitatie waard.

uit Noordwijk aanwezig is -met de
„koninklijke" bus. Dit voertuig heeft

nog in de rugleuning de initialen J. en
B. van Juliana en Bernhard. Met deze
bus zal het gezelschap dat met de
speciale Intercitytrein is gearriveerd

worden vervoerd naar het raadhuis

voor een informele bijeenkomst. Het
gemeentebestuur zal daar als gastheer

optreden.

het plaatsen van een kleine maquette
wordt op dat moment hulde gebracht

aan de voorvechters van nu al weer
honderd jaar geleden" aldus VW-
direkteur Hilbers, één der organisato-

ren van deze jubileumviering. Boven-
dien zullen ook alle in Zandvoort
wonende gepensioneerde spoorweg-
mensen worden uitgenodigd op het

Stationsplein op 3 juni aanwezig te zijn.

Wijzigingen busverbindingen
ZANDVOORT - Onderstaand volgt de nieuwe zomerdienst die geldt van 31

mei 1981 tot en met 30 augustus 1981.

De winterdienst van 31 augustus 1981 tot en met 22 mei 1982. In de avonduren

is de wagenomloop gewijzigd, waardoor andere vertrek- en aankomsttijden

gaan gelden.

Lijn 80: Zandvoort-Haarlem-Amsterdam
Maandag/ vrijdag: op het gedeelte Zandvoort-Haarlem-Tempeliersstraat

wordt tussen 9.00 en 12.00 uur de 15-minutendienst verlaagd tot een

halfuurdienst; (behalve in de maanden juni, juli en augustus) daarnaast

vervallen de volgende ritten:

af Zandvoort: B 13 (17.55 uur). D 13 (18.25 uur) en F 13 (18.57 uur);

af Haariem (naar Amsterdam): K 11 (17.44 uur);

af Amsterdam: C 18 (00.20 uur).

zaterdag:

tussen 10.30 uur en 17.30 uur wordt de 15-minutendienst over het gehele

trajekt verlaagd tot een 20-minutendienst; tussen 8.30 en 10.30 uur en tussen

17.30 uu en 19.00 uur wordt de 15-minutendienst over het gehele trajekt

verlaagd tot een halfuurdienst; tevens vervallen de volgende ritten:

af Zandvoort: H 3 (7.10 uur) tot Haariem garage;

af Amsterdam: B 4 (7,00 uur), D 4 (7.30 uur), F 4 (8.00 uur) en H 4 (8..30 uur).

Toe te voegen ritten af Amsterdam om 7.15 uur, 7.45 uur en 8.15 uur,

zondag (winter):

tussen 10.30 en 17.30 uur wordt de 15-minutendienst over het gehele trajekt

verlaagd tot een 20-minutendienst; tussen 17.30 en 19.00 uur wordt de

15-minutendienst over het gehele trajekt verlaagd tot een halfuurdienst;

af Haarlem-garage vertrekt om 7.23 uur in plaats van om 7.08 uur de eerste

rit;

af Zandvoort vervalt rit B 5 (8.10 uur) tot Haarlem garage;

af Amsterdam vertrekt de eerste rit om 7.45 uur; de volgende ritten >im 8.15

uur. 8.45 uur, 9,15 uur. 9,45 uur, 10.15 uur en vervolgens om de 20 minuten;

af Haariem vertrekt de eerste rit om 7.45 uur in plaats van om 7..^(J uur; af

Amsterdam vervalt rit F 18 (00.20 uur).

Zondag (zomer):

tot 8.45 uur af Amsterdam en 9.40 uur af Zandvoort en na 22 00 uur af

Amsterdam en na 22.43 uur af Zandvoort wordt de 15-minutendienst over het

gehele trajekt verlaagd tot een halfuurdienst.

Lijn 81: Zandvoort-Bioemendaai-Haarlem

De koppeling aan lijn 4 in de avond is ongedaan gemaakt.
In de avond is de vertrektijd van Zandvoort busstation richting /..mdvoori-

Noord twee minuten vroeger. o

Maandag/ vrijdag:

af Zandvoort-Noord vervallen de ritten F 17 (20.02 uur) en F 23 (2.:.0: uur);

af Zandvoort busstation vervalt rit A 23 (18.36 uur) naai Haarlem:

af Haariem vervallen de ritten F Ih (19.27 uur) en F 22 (21.27 uur).

Zaterdag:

af Zandvoort-Noord vervalt rit A 27 (18.2S uur):

af Zandvoort busstation naar Zandvoort-Noord verval! rit A 26 (IS. 18 uur);

behalve in de maanden juni, juli en augustus vervallen:

af Zandvoort-Noord de ritten F 17 (20.r32 uur) en F 23 (22.02 uur).

af Haarlem de ritten F 16 (19.27 uur), F 22 (21.27 uur) en F 28 (23.27 uui ): in

de maanden juni, juli en augustus toe te voegen een rit at Zandvoort

busstation naar Haarlem om 18.06 uur.

Zondag:
af Zandvoort-Noord vervallen de ritten B 9 (9.28 uur) en A 17 (18.28 uur):

af Haarlem vervalt rit B 8 (8.23 uur), behalve in de maanden jutii, juli en

augustus vervallen:

af Zandvoort-Noord de ritten F 17 (20.02 uur) en F 23 (22.02 uur);

af Haarlem de ritten F 16 (19.27 uur), F 22 (21.27 uur) en F 28 (2.3.27 uur); in

de maanden juni, juli en augustus toe te voegen een rit af Zandvoort-Noord

naar Haariem om 17.58 uur..

MetooaeniH
de oadDmatSiflili

Meeuwen op 't nieuwe nest

Vanzelfspicku'iKl i^ het grote nieuws
van deze weeK du nu al reeds \n.r

jaar zozeer bc>;L'L'ruc overgang n.wr

de tweede klasse \,m ons ccrslc

voetbal elftal die /oiKt.ig jl. feit in

geworden en zekei een feit om
dankbaar en trots op ie /iin. Ik zei

het al vorige weck: Zandi.Drt moet
een dergelijk elftal hebhen d.it zijn

we als belangrijke gcmeeiiie toch

zeker aan onze reputatie '.crplicht.

En onze jongens hebben er li.iid

voor gevochten, want deze pron^p-

tie IS ten volle verdiend. Het is ,r

hel afgelopen seizoen in de derdL

klasse wel een kwestie geweest van

vallen en opstaan, maar men is.

ondanks alle tegenslagen niet bij de

pakken gaan neerzitten, maar heeft

dapper volgehouden, omdat men
mogelijkheden zag, mogelijkheden
die dan toch uiteindelijk met succes

zijn bekroond. Dat is een felicitatie

waard, die ik dan ook van harte

namens zeer velen breng, want we
zijn er allemaal heel blij mee en er

trots op. Dat is zondagmiddag jl. na

afloop van de strijd wel gebleken.

Er was o.a. een opvallende belang-

stelling van vele prominente figu-

ren. We zagen o.a. de burgemeester
met z'n echtgenote, heel veel raads-

leden, enkele wethouders en zelfs

oud-wethouder Jansen van Publieke

Werken had de moeite genomen,
helemaal uit Oss over te komen, om
het overwinningsfeest mee te ma-
ken. Hij bleek nog altijd even popu-
lair." Ik wist het wel, dat ze kam-
pioen zouden worden daar had ik

zo'n voorgevoel van." zei hij mij.

Een voorgevoel, dat hem niet heeft

bedrogen. En een opgetogen voor-

zitter Wim Nijboer liep van grozig-

heid bijna naast z'n schoenen. Na
vijfjaren dapfwr volhouden was het

nu dan eindelijk gelukt! Aan zijn

onvermoeibare doorzetlingskracht

heeft men inderdaad veel te danken
gehad. Nogmaals: we zijn allemaal

even dankbaar en blij met dit suc-

ces! De Meeuwen strijken nu neer

op een nieuw nest. Dat is een
merkwaardige eigenschap van
Meeuwen, dat ze elk seizoen een
nieuw nest bouwen. Vreemde vo-

gels zijn het die Meeuwen. U kunt

dat elke dag opnieuw zien. Ze zijn

brutaal en vechtlustig. Wat dat be-

treft zijn onze Zandvoortmeeuwen
mensen die hun naam eer aandoen.

En nu op 't nieuwe nest gezamenlijk

maar broeden op de nieuwe toe-

komst. Moge dat een zeer voor-

spoedige zijn. We wagen ons niet

aan voorspellingen, maar dat deze

promotie een stimulans zal zijn om
energiek door te vechten, dat is wel

buiten twijfel. Er is nieuw leven in

de brouwerij en we wachten er nu in

het volste vertrouwen op wat er in

de toekomst gaat gebeuren. We
blijven hoopvol en van harte meele-

ven. Proficiat mannen voor de toe-

komst: alle mogelijke succes!

Honderd jaar spoorwegen

Vorige week berichtte ik u dat het

er somber uitzag wat betreft de

Fietsdag

De gezinsfictsd.ig du; onl.ings werd
gcoiganiseerd, heeft li.i.ii men ini(

heeft verteld in geheel Noord-Ho'-
land ruim dneendertiphomieid tie'-

.sers opgeleverd die cj /.iterd.ig mei
het riiwiel op uittrokken

In Zandvoort kon men st.Trten bi|

Peter Versteege en d,iai hebhoii

zich dan ook heel wat liciliebbeis

gemeld. Over het algemeen Uu.cn
de gezinnen vooi de 411 kn'. fiets-

tocht, alhoewel zich ei ook en
krasse opa van 77 jaai hcett gemeld

ilie met .'nn .'es-i.inu'' Meiri/oon

toch m.i.ii e'- on het t'^.ijc^l \.ip 15

km heelt .itgelcgJ \ oonlai u nu

g.iai oenk-.'n d,i( ik d.;; ben ge^^ eest

moei ik u lelcursieilen. w.i;it miin

niwiei is al heei i.ini: vertiueiïi'n. ik

ti<ic .illcs met de heiienvi.it.'cn iv.it

nu; «eg neemt J.ü ik mi|n liced

.ilneem voor n)i|ii iij.igeiipc-!.

Volgend j.i.ii /,il e' n<i ir verluid

N\eer een tielstoeht v,or-.ieii Keoig.j-

niseerd. een beetje inindei regen

daarbij is wel ;.;cwenst

K.Si.

\iering van het honder|.iiiij; best,:, in

van de spoorlijn naar Z.indvoou.

d.it op 3 juni a.s z.il \\(irden hei-

daeht. De spnoiwegen /ouden nl.

voor een grootse vieiin^ geen ueKi

henben. Ik hoorde dit \,<.n de kdiH

van de spoorv. oüeii /c|t, dus een

ni.i. v\el <?eei betimr.Mi.iie bron

Thans blijkl echter, li.it liil een vv.it

voorhang heiieht befoi. want ei

gebeurt zekei v,. l het een en aiule;

/Il hel ook lü een l-esehe:den-.;r

vorm als oorspiiinkeliik üc '^i doe-

ling was. Hl komt in eik uev.i! een

leesl;hjk ^eheuien. dc't een eoniite

,i,in 't voorbereiden is. Het otliciel-

ke pronrainm.i rM hmnenkoil ver-

schijnen tn Zandvoort is <in e.-niite

akiief be/ig om di( tol :\:\ loe

..éenvlaaus feest"" iioy .lan/ienlijk

uit IC breiden vv,i,jtvour het \ereiii-

gingsleven en het bedü [Moven 're

nadcrd is. Moge het een , (. '^loois

mogelijke teestelijke herdeu'Mng

worden' Dai is /eker de moeite we!

waard, want Zandvt)ort heelt djp

spoorwegen heei vee!,
i,'. we nioije-i

wel zeggen /iin opkcnisi te dank '-v

Met belangstelling zien we daarom
het feestprogramma tegemoet Vele

pi.-'minente figuren, zowel landeiiik

als plaatselijk, zullen aete de pre-

sein.^ lieven. We hopen d.i.uom van

harte dat Zandvoort d.iadwerkehjk

zal lonen, hoe verheugd men is over

dit honderd jarig jubileum Nog-
maals: ec feestelijke herdenking

van enig lonnaat mag er zeker aan
verbonden worden

Opoe en de sardpeer

Jeloi weie wacrscUaipluk wel aile-

gaer dat me hele fenv.ïlje op zee

"ezete heb. Nou heb me faer me
dereis verteld, dat in de Lnden van
de Levant (Midzee) 'n merkwaardi-
ge knol voor komt. Die heet de
,,Topinambour,s" oftewel de ,.aerd-

peer". 't Binne knolle met dunne,

houtige ende die je d'r af mol haele

en 't velletje daaronder mot j-j

skoon borstele voor dal je ze gaei

koke. As je die krenge skili, ver-

kleure ze, dus onder waeier skille

met 'n bietje eek (azijn) d'r deur.

Bai, 't koke mot je oppasse. omdat
die merkwaerdige knol heel gauw
van gaer tot pap kookt. Zo onges-

kild mot je ze ongeveer tien mcnute
koke. Zelvers vind ik ze niet om te

bikke, maer d'r benne mense, die

d'r gek op zain. Motte hullie wete
Geef mai maer 'n ,,Uien-agrodake.

Dat gaet zó: Veur vier minse 25
klaine ajoine, 3 eetlepels beste olie,

"n goed glas port (75 mt) twie

luppels broine basterd, 25 gramme
rozaine, zou en cajenne peper en 75

ml eek. En nou goed oplette, niet

stacn te suffe of van je manskerel
drome. Dan doe je 't volgende: 1

ajoine skoon maeke, 2 de olie op 'nt

zacht pitje warm laetc worde, 3 de
ajoine froite en broine. de pan
skudde, zodat we aen alle kante
brom worde, 4 de eek en de port d'r

bai doen. 't vuur dempe en de
broine basterd, rozaine, zout en
Cajenne peper d'r deur spaetele.

Dan deksel op de pan en "n stief

kwertiertje stove tol de ajoine gaer

binne en de pan veel schudde om
anbakke te veurkomme, want d'r zit

veel zoetigheid in. "t Heeft een fame
kroidige smaek en bai 't opdiene
mot je de stroop oit de pan skrabbe

en over de ajoine doen. 't fs ook
hardstikke lekker met raist en var-

rekens-krabbetjes. Probeert 't maar
es. Je bikt je aige 'n puntboik!

f «^ Jmv ^Ir '-' ris.".' ^SMMé^i'jn^xMmi^mmM: •
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In Noord-Holland zijn 8 regio's voor het

ambulancevervoer. Het ambulancevervoer in die

regio's wordt vanuit een aantal standplaatsen

verzorgd. De Wet Ambulancevervoer draagt het

college van gedeputeerde staten op te bepalen waar

riie standplaatsen moeten zijn, en overhoeveel

ambulances die standplaatsen minimaal zouden

moeten beschikken. Dit gebeurt in een zogenaamd

spreidmgsplan ambulancevervoer. In Noord-Hollanb

IS nu een voorontwerp spreidingsplan Maar. Hierm

geven gedeputeerde staten (dat is het dagelijks

bestuut van öe provincie) twn voorlopige mening

over de standplaatsen voor ambulances en over de

aantallen ambulances. Over dit voorontwerp gaat op

25 mei een inspraakronde beginnen.

Reakties

VatKcbmc' tot i / iiulvr, 1 igl liet ;)icin t- f [^^^^^^ '-

liet pfL'i/inciehuisle h<irfip;rn inde bibndttieKen. ir cl'"

yenieenlf hUL'ïVi V-df.-.-f'n kon rrop red!.!Pr»n

Deteahtif:, moeten -clir'fti li|i<voüf 1 7 i'jli worden
i;ebtuijrc! ódu Gedtrputef'np Stdl"n i/ói.

Nüora-holiand. Poitbus i..'3 2U00 MDHcrdrlen.

H't, •^ddi zou wilien kan de InsteliingvüO'

0'idcfsteuni!if;vdn. Democöt schepldnn'ngi: oi.t-ict

üpsiellen vdnepnredHit beliulpzaam 7i;n Het dcreb

van deze inslelimgia Kleine H jutwego?.

2012CDhJarl(;ni lei 023 315130

inspraakavonden

Begin oktober zullen er een o' niee' inspr^idkavonden

worden gehouden vvjar u mondel-ng uw reaklio kunt

toelichten Over de data en pla^-tsen ^ai nog bericht ir

de pers volgen

Watgebeurt er verder!

Nd de sluitingsdatum zuilen üe sctiritteiijke reakties

svorden verzameld en van kommentaar v/orden

voorzien Als u voor 1 / jiilj heett gereageerd is het

komrnentddrvan gr-deputeerde staten voor de

mspraakbiieenko nsten beschikbaar Het bijgestelde

plan wordt aan ean aantal adviseurs voorgelegd en

eind 1981 naarvervvachfingdefinitief door

gedeputeerde staten vastgesteld

Het onlwerp-spreiduigsplan kan tegen vergoeding van

ae kosten worden toegestuurd. Het kan worden
aangevraagd bi| het provinciaal bestuur van

Noord-Holland

Postbus 123
2000 MD Haarlem tel. . 023- 1 63426

Informatie:

Als u meer informatie wilt kunt u schrijven of bellen

naar het bureau Volksgezondheid van de provincie

tel.:023-163196(H. Hutten). 163180(t(il. van

Eekhout) of naar het bureau voorlichting

lel. : 023-163309 (Wilma Jacobs)

pro/inciaal bestuur
vannoord-holland

/ METAAL-
DETECTORS

voor beroep

en vrije tijd.

Postbus 573, Voorburg
tel. 070-867240.

Konlaki cje^ocht mol
Giycnnat van

OPEL
MANTA GT-J

r V m uiiwissoling nj on

motoryodray

Telefoon 020-834049

tussen 18.00-20.00 uur

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca.400m'' moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in un its vanaf ca. 200 m-^

makelaars & taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G.E Oesterreicher
020-767868

tiermantiei)ermansweg6 amsterdam-z telex 18143

Partners

saBflBaBaaiaBaBaiBBflBiaEiBBiQSiiHhaiaa

B

SitgeveriJ i^tercard
reklameburo pn wenskaartenleverancier,

viaagi voor tiele dagen een

Officiële

Volvo-dealer

H, P. Kooijman
BV

ZANDVOORT
BrederodestraatS
Tel. 02507 - 1 32 42

Ook voor diverse

merken inruil-auto 's

vofvo

met leidincigevende kapiiclleiton, 30 — 40jaai

V\/i| noemen haar geen sekrfldrps'«~ en ook geen bedrijfsleidster maar iels ortusbcn in

Zij dient namelijk het dagelijkse bedrijfsqebeuien te koordineren en te btimuleren

Vereistertiijn;

een middelbare opleiding, bednilservating, enige talenkennis en administratieve vaar-
digheid Voor iemand met een grote inzet en veel enthousiasme ligt hier de kans.
Wij bieden een uitstekende honorering en prima secundaire arbeidsvoorwaarden

Uw brief kunt u richten aan de direktie van uitgeverij Intercard BV.
Anton Pliilipsweg 9, 1422 AL Uithoorn.

van 19 mei tot 2 juni

De lekkerste specialiteiten met

Hollandse aardbeien
U komt toch zeker ook smullen

van die heerlijke verse

Zomerkoninkjes!

Rijksweg A4. 6 kilomeler len zuiden van Scniphol

Teleloon 02526-86841

Rich's Brugrestaurant bij Schiphol.

Zeven nieuwe restaurants boven

Nederlands peil. V

HANDWERK
ICASTEiy
Wij maken ze voor u

Zie (jnze

nieuwe collectie.

Schaghelstraat27
HAARLEM

Tel. 023 - 32 70 19

HOUTHAPÜDEL C. SVïOOiJ B.V.

PIJLSLAAr^ 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten

TEAK DEURPLATEf^
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

I

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, eiementensysteem, plankendragers,
traphiekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.
KortonrijZoveel mogelijk voor de

DOEHETZELVER.
Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maandags
gesloten, 's Middags van 12.30-13.30 uur

gesloten.

«BaBBBsaBEaaBaBtssËBisB* .ia

Schoonmaak- of

Bel Dago Reinigingsservice

Ook glazenwasserij.

Kelloggstraat 167, Hoofddorp,
telefoon 02503-13484

Bouwes Hotels Zandvoort
vragen

administratieve kracht

met mmimum-opleiding Praktijkdiploma

boekhouden. Voorkeur genieten zij, die- reeds

ervaring hebben in het hotelbedrijf.

Gelieve schriftelijk te solliciteren t.a.v.

mevrouw Van Rheenen.
U kuntevt. telefonisch kontakt opnemen:

02507-15041.

Bouwes Hotels, Badhuisplein 7,

2041 JB Zandvoort.

AVONDSCHOOL AMSTERDAM-ALKIViAAB
Uitgaande van het Nederlands Genootschap tot Opleiding

van Leraren voor het Beroepsonderwijs

LERA(A)R(EK} wis- en natuurkunde WORDEN
Dat kan!

Studieduur:

In Amsterdam en Alkmaar start op 18 augustus a.s.

een part-time 3e graads opleiding. De lessen worden
in de avonduren gegeven.

5 jaar als je in het bezit bent van een M.T.S. -verklaring

of -diploma of van een HAVO-diploma.
Heb je een L.T.S. -diploma (met de examenvakken op
tenminste B-niveau -t- 2 jaar leerlingenstelsel) of een
MAVO-4 diploma, dan kan je eerst de Voorbereidende
Lerarenopleiding volgen. Dat duurt 2 jaar.

Inlichtingen: kan je krijgen op de volgende adressen:

Korte Ouderkerkerdijk 5, Amsterdam.
Tel. 020 -92 09 08.

Bergerweg 200, Alkmaar.
Tel. 072 - 12 10 63.

Je kunt ook een studiegids aanvragen.

ledere maandag-, dinsdag-, donderdag- of vrijdagavond

tussen 19.00 en 20.00 uur op bovenstaande adressen.

HANDWERK

Wi| maken ze voor u .

Zie on^e

nieuwe collectie.

Schaghelstraat27
HAARLEM

Tel. 023-32 70 19

Aanmelden:
en

spreekuur

Laat nu uw tuin

klaarmai^en

9.50 per uur, ook straat en
hekwerk, tevens alles

leverbaar

Telefoon 023-325464

De N.V Luchthaven Schiphol, met ruim 1450 medewerkers, is verantwoordelijk voor het beheer en
exploitatie van onze nationale luchthaven Schiphol.

Voor de afdeling Post- en Archiefzaken vragen wij

twee assistentes (m/v)

L) v.mct! t)cl,is' nit'l cli wcrH/atimhPdi'n dm
vn(jfl'.IO''ion uit npl i-cifslnnriTi boh.incJpk'n

v.iri (If inkomonr)c c n uilrjddndf' p(i;,l f n de
.irrlnvfritm d.i,3rvan Zoal^. hi'l '.(nlo'fHi

rioo-numen en co onoorwurp insi hnjvpn
V '.•! inkompndp pos' het bep.ik'n ,i,in wie

hul ter tx'ti.irult'lir.q wordt aoqeven het

rcrjibtrcieil v m uilcjiicinde post ! b v

be.iMiwooi liir'] t) nrifvi fM^n vastdC' teldi-

|i inii|n D.i.'rn 1,1 t bi dient u de lel"> en
h> h.mdelt urott nd'-el' /ellsl.indiq de
l)i'iii(>nkoniende en uitq,!,ind( t"lex

bivicbten

Oni de>.^e .itwisbiJlt'nile b )cin niet suksCb a.in

!( kuniir'ii hl bl u niin'rTi.i il het MAVO-'l
(lipio n.i Al', u hel SOD dipkinia h(>bl ol

ervüi, 1 '.tudeeit d>in b'iekt d.il beslist tol

i.'.nt I lelinq In elk yov.il is tii>t nood/akelijk

<Mt IJ n bohoorli|ke kennis v.sn de mndorne
lalen hebt

U verdietit een .lanvangss.ilarib ddt
alhanke!i|k '^'iri uw opleiding en ervannq
liqt tussen ! 1 RSO en f 2 400 - pei maand

Als medewerker van de luchthaven betaalt

u over uw salaris geen premie AOW/AWW.
Die komt voor rekening van de N.V.

Bovendien hebt u een pakket sekundaire
arbeidsvoorwaarden dal ronduit goed is to

noemen

Interesse en wooni u in de omgeving van
Schiphol? Schrijf dan, binnen 10 dagen,
een sollicilatiebrief. onder vermelding van
het vakalurenummer43B/RP aan hel

bureau Personeelsbeheer van de
N.V. Luchthaven Schiphol. Postbus 7501,

111BZG Luchthaven Schiphol.

Schiphol
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VSV MET 2-0 GEKLOPT

Titel voor Zandvoortmeeuwen

ia geweldig competitieslot
ZANDVOORT - Na een enerverend competitieslot is Zandvoortmeeuwen er

ingeslaagd oni toch het kampioenschap te pakken en promoveert daardoor naar de
tweede klasse KNVB. Vyf wedstrijden voor het einde lag Vcisen nog vier punten
voor op de Zandvoorters, doch met een enorme eindsprint zette Zandvoortmeeu-
wen deze achterstand om in één punt voorsprong en behaalde zodoende de fel

begeerde en luid-bcjubelde titel.

In de beslissende wedstrijd tegen VSV
hebben de Zandvoorters het zeker niet

cadeau gekregen. De Velsenaren ver-

dedigden hun laatste kleine kansjc

enorm fel, maar konden toch niet

verhinderen dat de Meeuwen in de
slotfase tweemaal de weg naar het doel

vonden (2-0).

Overwicht

Zandvoortmeeuwen heeft over het ge-

heel genomen van de wedstrijd steeds

een overwicht gehad, waarbij vooral in

de eerste helft prima voetbal te zien

was. Helaas vlotte het niet met de
afwerking, waarbij gesteld dient te

worden dat de VSV-doelman Geerlofs

de meest fantastische reddingen ver-

richtte. Het vele publiek (ongeveer

1500) had er menig bewonderende
reaktie voor over. Reeds in de beginfa-

se moest hij al zijn talenten aanspreken
om de score blank te houden. Eerst

stopte hij een vrije trap van Aaldert

Stobbelaar en even later wist hij op-

nieuw een vrije trap van Stobbelaar

tegen de lat te tikken.

Zandvoortmeeuwen bleef goed combi-

neren, waardoor VSV geheel onder
druk kwam te staan. Slechts zelden

kwamen de gasten uit de verdediging,

doch enig gevaar voor het doel van

Zandvoortmeeuwen is er niet geweest.

De badgasten forceerden vele hoek-
schoppen en vrije trappen, maar doel-

punten bleven tot de vrome wensen al

waren er diverse mogelijkheden. De
goed spelende Pieter Keur slalomde

door de defensie doch stuitte op de
doelman en ook Aaldert Stobbelaar

zag een fraaie kans verloren gaan, na
een gave voorzet van John van der

Zeijs. Ondanks het uitblijven van doel-

punten bleef de strijd het aanzien

volkomen waard.

Na de doelwisseling vrijwel eenzelfde

spelbeeld. VSV kwam wel wat onder
de aanhoudende druk vandaan, maar
wist de Zandvoortse defensie onder
leiding van Richard Kerkman en Kees

Bruin niet te verontrusten.

De Meeuwen bleven strijden voor het

zonodig verlossende doelpunt. Ook nu

keeper Geerlofs die op zijn post was.

Schoten van Marcel Schoorl en John

Doelpunt

Met nog 5 minuten te spelen wisselde

VSV twee verdedigers voor twee aan-

vallers. Het hielp niet want Zandvoort-
meeuwen sloeg direkt toe. Een verre

vrije trap van Kees Bruin werd een
prooi van aanvoerder Willem van Sta-

veren die beheerst raak schoot, wat

grote vreugde in en om het veld teweeg
bracht. VSV gooide alles op de aanval.

Spannend luchtduel voor het doel van VSV.

van der Zeijs stopte hij bekwaam of

deze gingen naast. Slechts eenmaal
kwamen de Velsenaren gevaarlijk voor
het doel van Ed Steffers. Een voorzet

van rechts bereikte de Velsen-spits, die

ongehinderd kon inkoppen, maar ge-

lukkig in het zijnet.

daarbij werd de verdediging verwaar-
loosd. Enige hoekschoppen wisten zij

wel te forceren maar Zandvoort hield

het hoofd koel. Uit een uitval van
Zandvoortmeeuwen passeerde Pieter

Keur op fraaie wijze enige tegenstan-

ders waarna hij een voorzet op maat

5E HISTORISCHEZANDVOORT TROFEE

uizenden bezoekers

circuit verwacht

ZANDVOORT - Zondag 24 mei
staat het circuit van Zandvoort hele-

maal in het teken van beroemde
automobielen van' weleer. Races

met historische automobielen zijn

een pure liefhebberij, het is een
echte amateursport. Het circuit

staat zondag toch in het teken van

de amateurs, want behalve de ruim

honderd amateurcoureurs in hun
hiMorische race- en sportwagens

zullen vele duizenden amateur vrij-

ctijdsfotografen, zorgen voor de no-

dige sfeer op de racebaan.

Bij deze races zullen rond de hon-

derd wagens van beroemde merken
aan de start verschijnen. In zes

races zullen Bugatti's, Ferrari's, Lis-

ter Jaguars, Alfa Romeo's, Cooper
Nortons, Porches en nog vele ande-

ren laten zien dat de oudjes nog
heel best uit de voeten kunnen en
door hun eigenaren in een voortref-

felijke staat worden gehouden.

Het zal een interessant schouwspel
worden omdat de deelnemende au-

to's grote uiterlijke verschillen ver-

tonen. Het is bekend dat veel vrije

uren worden besteed aan het in

goede conditie brengen van deze
vaak kostbare automobielen, en het

rcsuiluat mag dan ook gezien wor-

den.

Het is zonder meer het grootste

amateur-autosportevenement op
het circuit. Een sportieve happening

waaraan rijders en toeschouwers

veel genoegen kunnen beleven. De
veiligheid van technici, publiek en
rijders komt op de eerste plaats, en

is in de bekwame handen van de
medewerkers van het circuit.

De wedstrijden zijn gemakkelijk te

volgen. Er zijn vier races van acht

ronden, en tv%ee van tien ronden.

Er zijn 15 vooroorlogse auto's inge-

schreven waarvan de oudste een
Bugatti van bouwjaar 1925 is. Deze
zijn in twee klassen ondergebracht

in groep 1 . De andere klassen wor-

den gevuld door auto's met bouwja-

ren tussen 1945 en 1961. Het is

bovendien ook een fotogeniek

schouwspel. Daarom is er ook een
hislorische-auto-foto-dag organisa-

tie die voor een sponsor uit de foto-

en filmwereld zorgt. Daardoor kun-

nen tienduizenden amateur fotogra-

fen en filmers met hun camera's

deze races bezoeken en naar harte-

lust opnamen maken.
Speciale fotopasjes zijn de afgelo-

pen maand uitgereikt aan meer dan
dertigduizend amateurfotografen.

Vorig jaar werd deze dag door ruim

16 duizend mensen bezocht, de
aangevraagde pasjes doen vermoe-
den dat dit aantal dit weekeinde
verdubbeld zal worden.

De start van de eerste race is om
13.00 uur, voorafgaande aan deze

races is er een Concours d'Elegance

tussen 10.00 en 12.00 uur voor

automobielen uit de bouwjaren tot

1961 waarin sportieve auto's de
boventoon voeren. De entreeprijs

bedraagt ƒ 10,—

.

ZATERDAG 23 MEI 1981

Tussen 8.00 en 11.00 uur: aanmel-

ding van rijders en technici bij het

HARC wedstrijdsecretariaat in ca-

fé-restaurant ,,De Vijverhut", Von-
dellaan, Zandvoort.
Tussen 10.00 en 12.00 uur: training.

Tussen 13.00 en 15.00 uur: tijdtrai-

ning voor startopstellingen.

± 15.30 uur: 1"^ race groep I, 8

ronden.

± 16.15 uur: 1*^ race groep II, 8

ronden.

ZONDAG 24 MEI 1981

Historische AUTO-FOTO-DAG
9.00-12.00 uur: concours d'Elegan-

ce voor historische automobielen.

± 13.00 uur: T race groep III, 8

ronden.

± 13.45 uur: race groep IV, 10

ronden, Europees kampioenschap.

± 14.30 uur: 2*-' race groep I, 8

ronden.

± 15.15 uur: 2'-' race groep II, 8

ronden.

± 16.00 uur: 2"^ race groep II, 8

ronden.

± 16.45 uur: FUJI Cup, 10 ronden,

groep IV en de snelstcn uit de

groepen 1. 15 en UI.

± 17.30 uur: prijsuitreiking in ..De

La Course".

GROEPSINDELING

Groep I:

vooroorlogse sport- en renwagens
lot 2000 cc.

vooroorlogse sport- en renwagens
boven 2000 cc.

Groep II:

GT's 0-1100 cc.

GT's IIOO-LIOO cc.

Classic Saloons.

Groep 111:

GTs 1 300-2700 cc.

GT's boven 2700 cc.

Groep IV:

rensportwagens tot 1450 cc.

rensportwagens boven 1450 cc.

Formule Junior.

Monoposto's boven 1100 cc.

gaf, doch de kopbal van Marcel Schoorl

werd gestopt door de VSV-doelman. In

de spannende slotfase waren de beste

mogelijkheden toch weer voor de man-
nen van interim-trainer Fred Boom.

Een vrije trap van Ed Vastenhouw
werd uitstekend uit de bovenhoek ge-

ranseld, maar twee minuten voor het

einde was doelman Geerlofs kansloos.

Opnieuw een vrije trap, nu van links,

werd verrassend door de ver opgeko-
men linksback Chris Jongbloed achter

de doelman geschoven, 2-0.

VSV zag het toen niet meer zitten en
Zandvoortmeeuwen speelde de laatste

minuten rustig uit. Het laatste fluitsig-

naal van de scheidsrechter had nauwe-
lijks geklonken of de jeugd van Zand-
voortmeeuwen bestormde het veld om
mee te delen in een ware feestvreugde.

Rondrit

Nadat de spelers waren omgekleed
volgde een zeer geslaagde rondrit door
de gemeente die eindigde op het Raad-
huisplein, alwaar een ontvangst ge-

pland Was door het gemeentebestuur
van Zandvoort. In een stampvolle

raadszaal voerde wethouder van Sport-

zaken J. Termes het woord. Hij felici-

teerde Zandvoortmeeuwen van harte

met het zwaar bevochten sukses, waar-
na de aanwezigen nog even samen
bleven onder het nuttigen van een
drankje, 's Avonds volgde in de kanti-

ne van Zandvoortmeeuwen een bijzon-

der drukbezochte en gezellige instuif

die gepaard ging met veel gedans en
gezang tot in de late uren.

De eindstand:
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U kunt kiezen:
.J^^^^^^s.

lÜNS
^J^ïj^rjigïrWV

EENS

Gevraagd:

een net meisje

i 18 jaar, voor huish.

werkzaamhBden
Voor halve dagen

(ochtend).

Juni -Juli • Augustus

TE KOOP AANGEBODEN:

een partij WIT HOTELPORSELEIN
(Mosa)

KOFFIEFILTERS
Voor Bravilor 172 mm

Te bevragen:

LUNCHROOM BERKHOUT
Tel. 02507 - 1 32 73

4 pk Johnson

buitenboordmotor

Nog niet ingelopen,

T.e.a.b.

Zr. D. Bronder-
straat 10,

Zandvoort,
,

tel. 1 21 98

Veiligstelling sociale zekerheid.

CDA voor uw welzijn,

óók in de Tweede Kamer!

U en wij.

Samen veranlwoordelijk.

Gerenoveerd

ïl^ySIAAI^D W0C3!\!HÜ1S
met schuur in centrum dorp (woonerf).

indeling: woonkamer, keuken, toilet; Ie verd.:

2 slaapkamers, douche.

Vraagprijs siechts f 139.000.- k.k.

inlichtingen:

lakeiaar o.g.

Luxe

Helioform

zomer-

schoenen
in wit, beige en

blauw.

fe:;://i"^

SCHOENBOETIEK

HARMS
Diaconiehuisstraat 5

(zijstraat van de Haltestraat)

bouwes' agenda

bouwes hotel

22, 23, 24 mei:
dineren en dansen in ons aan zee

gelegen d la carte restaurant. Muzikale
omlijsting:

Trio Mitsey Smeekens.
23 mei:thé-dansant, aanvang- 15.00 uur.

25 mei: modegala 1981, uitreiking van de
prix d'humanüé aan Mies Bouman.

Organisatie: Lions Haarlem.

Jedere zonnige dag even heerlijk genieten
op ons nieuwe terras.

palace hotel

Koffie met gebak, snelle lunch o( tijdens
het diner genieten van de ondergaande
zon in het hoogste restaurant aan de

kust.

dolfirama
Speelse zeeleeuwen- en dolfijnenshows
en een bezoekje aan de onderwater-
galerij. Dagelijks 3 voorstellingen.

Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21.00 uur.

Vdot inl.: bouvves hotels: 02507-15041.

als u dinsdag 26 mei niet kunt stemmen,
machtig dan iemand om namens ü te

stemmen... dat kan heel eenvoudig met
uw oproepkaart...

bel dan jet van den broek,

zandvoortselaan 66, telefoon 1 3347.
zeker weten dat uw stem gaat naar de

p.v.d.a.

als u slecht ter been bent,

maar toch graag zelf wilt

stemmen, bel dan:

carola achterhof,

celsiusstraat 209, zandvoort

telefoon 1 7726.

si0 PwOA
rilB partij van de arbeid

'-v_S afdeling zandvoort

KOM NAAR DE MARKT
WOENSDAGS VAN 10 TOT 4 Utffl

KAASEXPRESSE - Bodeipaven

I m
Aanbieding voor woensdag a.s.

Jonge graskaas
smaakt als room, kilo

I

Heel kaasje jjl/ 30.-.

6.95

't STUFSE1K1SSIE

Dikke meiden-

mode
Tolweg 32

ZANDVOORT
Tel. 1 29 52

TENNIS
In Zandvoort op de nieuwe tennisoanen kunt
u nog

BANEN HUREN
Ook kunt u nog TENNISLES krijgen.

Inlichtingen:

E.Y. Bourtel
Telefoon 020 - 171261 of 023 - 284919.

Bij voorkeur 's avonds bellen.

NU IJZERSTERKE

KUNSTNAGELS
op iedere gewenste

lengte.

ApoBofaan-A'dam

Voor inlichtingen:

tel 02946 -4Z 40

Een lekkere saucijs?

Even bostellen bij

BAKKERIJ

R. v.d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507-15001.

SURRNG
JEU CATE

urfer Regatta 1850

Windsurfer Economie ....... 1395

Ten Cate 36 1565

Ten Cate 35 Economie 1145

Windsurfer Rocket , 1800

DofOUr WSng gnzlnsplank. . , 1375

Wedstrijd plank , 1595

Waylerriciophit van 1981, 85 pluspunten .... 1595

Wetsuits ,, Seal Marine ", vele modellen.

T
Spaarne 48 - Haarlem

Telefoon 023 - 321534 ^^^^ i^^

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITWIAN
Bcinwardtstraat 20. telefoon 02507 1 43 65

MEI -JUNI

Asperge maanden bij uitstek

(la reïne)
serveert ze op zeven verschillende manieren.

WIJN ADVIES:

BOURGOGNE Chardonnay 1978

Zondagavond pianomuziek

Tafelreservering teleloon 12253

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT

zorg dat u

daar bij bent.

op zaterdag 23 mei organiseert de partij van
de arbeid afdeling zandvoort een grandioze

verkiezings-
manifestatie
overdag politieke markt op het raadhuisplein

met afgevaardigden van pvda, d'66, wd en
cda...

vanaf 20.00 uur spreken in het gemeen-
schapshuis het 2e kamerlid piet stoffelen en
annemarie grewel...

er is volop gelegenheid tot politieke

diskussie...

de zanggroep 'de rode kelen'

zal letterlijk een steentje komen
bijdragen...

PvdA
partij van de arbeid

^ \~i afdeling zandvoort

Vakantie Service
Bij vakantieplezier horen geen autozorgen.

Daarom is het verstandig om van tevoren even bij

ons langs te komen voor de Vakantie Service. Daar
wordt uw auto tot in de puntjes nagekeken, op alles

wat 't tijdens zo'n reis zwaar te verduren krijgt.

Gecontroleerd wordt: accu, ontsteking, carbu-

rateurafstelling, V-riem, koelsysteem, uitlaatsysteem,

koppeling, remmen, schokbrekers, banden, ver-

lichting, ruitewissers, trekhaak/contactdoos.

Voor slechts f57,50 inclusief BTW, tenminste als

u er voor 27 juni a s. bij bent! Eventuele afstellingen

zijn bij de prijs inbegrepen. Evenals advies over mee
te nemen reserve-onderdelen en een dealerlijst van

uw vakantieland (op aanvraag). Doen!

Blaupunkt Porto
stereo radio/cassette 499,- voor .

.

Deze AutoPlus accessoires met tijdelijk voordcel:

399,-

Blaupunkt nnannheim JjTJÏi .
stereo radio /cassette 559,- voor . . rJIm ^f"

Blaupunkt Frankfurt US O^c
275,- voor mL I Wf

"

VA.G ServiceSystem: u kiest gewoon de service die u wenst Y*A*G
Auto Strijder bv

B. van Alphenstraat 102/Van Lennepweg 104, 2041 KP Zandvoort,
telefoon 02507-14565

m»m
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VRIJDAG 29 ME1 1981

6 en CDA, in

win
ZANDVOORT - De opkomst van de Zandvoortse kiezers is lager Rewcest dan die

voor de kamer->erkie7,ingen in 1977, namelijk 84,5% tej^en 87,4%.
Naast een fors verlies van de PvdA van 29,6 in 1977 naar 23,6% nu en een verlies

van 2% voor de VVD, heeft D*66 in de badplaats duidelijk gewonnen. Het aantal

uitRcbrachtc stemmen op deze partij is verdubbeld, namelijk van 6,9 naar 12,3%.
Kenmerkend is de v\inst voor het CDA in de gemeente, van 17,0% in 1977 naar
18,7%.

De vier fractievoorzitters van de Zand-
voortse grote partijen, namelijk Gert
Toonen, Richard van As. Jelle Attema
en Tom van Erp. zijn echter van
mening dat deze landelijke verkiezin-

gen voorlopig nog geen inzicht geven in

het stemgedrag van de kiezer wanneer
het gaat om de volgend jaar te houden
gemeenteraadsverkiezingen. Dan
wordt alles veel meer toegespitst op de
gemeente zelf en men denkt dat er dan
wel verrassingen uit de stembus zullen

komen.
Gert Toonen (PvdA), de enige partij

die afgelopen dinsdag per gcluidswagen

de kiezers aanmaande op deze partij te

stemmen, erkend dat de uitslag erg is

tegengevallen. ,.VVij zullen er nog har-

der tegenaan moeten gaan, maar in de
gemeente voeren wij een goede poli-

tiek, die volgend jaar zeker zijn vruch-

ten zal afwerpen". Bovendien is hij van
mening dat het nieuwe kabinet aance- ... , j r, j .

voerd moet worden door de lijsttrekker
gezien de uitspraken van de PvdA, zie

van zijn partij, namelijk Joop den Uyl.

Richard van As (CDA) zegt zeer ver-

heugd te zijn over de uitslag. ,,Wij

moeten echter niet vergeten dat ook
veel kiezers van buiten hun stem in

Zandvoort hebben uitgebracht". Ik

hoop echter dat wij de voorsprong
vasthouden". Van As is van mening dat

een kabinet van CDA waarin ook de
PvdA deel uitmaakt voor hem niet

hoeft. Als CDA'er vind ik dat wij

Uitslag:
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gemeente
zandvoort

bekendmaking
Butqpriieestei on WeihoiKki s v in /incivooit

nnken bekend dit ^ij hebbon br^lolon iin

ÖL heer L H J Tocseling Dr C A Gerke
btiait 47 ld te Zandvoott vcigunnmq te

vti lenen vooi het veivocr van personen niet

een tjxi zulks met onmiddellijke inwerking
tred ing

Ten afschrift vin dc^fe vorqunrirncj Irgt lei

Icz ng ter secretarre gedurende de termijn

dat tegen deze tjtjChikkmq beroep kan
worden mgesteld

Beroep kan op grond vin het bepa ildt in

artrkel bb eerste iid van de Wet Autovervoer
Personen binnen 30 dagen ni de datuni van
deze bekendmaking door belangtiebbenden
de Commissie Vervoetvcruunningen en de
Rijksinspecteur van het verkeer rn Noord
Holland voorden rngosteld br| hot College van
Gedeputeerde Staten van Nooid Holland

Zandvoort 20 mei 1981
Burgemeester en Wethouders vooinoomd
De secretarrb De burgomposler
J Hoogendoorn H Machrelsen

B5«j«»smMramBiMi!5i«»a^'V
TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats Swaluestraat 41 A

Dr. Gerkestraat 50rd 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 - 1 52 25
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[unstvoorwerp ter discussie

. 1

Brons ,,De redding'

ZANDVOORT - In de vergadering
• an de raadscommissie van financiën

..n cultuur op maandag aanstaande in

het raadhuis, komt ook de aanschaf ter

verfraaiing van de nieuwbouw ter spra-

ke

De ontwerpen die de diverbc kunste-

naars hebben ingezonden zijn een week
lang voor de raadsleden te bezichtigen

geweest

Het betreft hier een vrij uitgebreide

kollektie met verschillende ideeën Er
zijn tableaux om aan te brengen in de
gevel, onder andere een met albatros-

sen, aan te brengen tussen de eerste

verdiepingen de begane grond, waarbij

is uitgegaan van de legende dat ver-

dronken zeelui ,,overgaan" in een alba-

tros <,

Een relief uitbeeldend de reddings-

rhoed m vroeger tijden, dat eventueel

ook geplaatst kan worden tussen twee
banken met daarvoor een bassin Een
tableau „De redding" uit te voeren in

diverse kleuren, van klei

Er zijn diverse ontwerpen voor beel-

den, een bijzonder mooie was , een
golf verstild in glas"

Onder het motto Holland werden drie

figuren, uit te voeren in brons, ge-

maakt, waarvan twee reddingslieden

met een drenkeling een zeer strak

werkbtuk „De duiker ' Onder het mot-

to Martha, vier bronzen figuren waar-
van opmerkelijk was de vrouwenfiguur
een Lorclci, wier lange haren de hel-

pende hand bieden een polyester mo-
nument voorstellend, drie onbekende
drenkelingen bijeengehouden door een
reddingsboei, een soort ,,vermense-
lijkt" wapen van Zandvoort Waarvan
de figuren ook binnen kunnen worden
dangebracht
Opmerkelijk was ook. ,,drijvend zwe-
vend hout" in twee ontwerpen een
voor binnen en een voor buiten Jam-
mer dat de kunstenaresse van het werk
,,Als de nood het hoogst is' haar
ontwerp wegens ziekte niet op tijd kon
inleveren Het was een boeiend schil-

derstuk

Niet helemaal duidelijk was het ont-

werp van een Zandvoorts kunstenaar
een galeischip

Men vermoedt, dat het rapport van de
jury ook aanstaande maandagavond op
het raadhuis is ontvangen, zodat de
commissieleden hun mening kunnen
toetsen aan die van de jury

weèkènddbiistan
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman Mol en
Riddcrbos arts G J J Mol tel 15091

en 15600 Verdere inlichtingen omtrent
de weekenddiensten worden verstrekt

via de telefoonnummers van de
huisartsen

Anderson tel 12058 Drenth tel

11355, riieringa tel 12181, Zwerver
tel J2499

TANDARTS: telefoon 023-313233

WUKVERPLEGING
Zr R Leurdijk, Jan Steenlaan 28,

Heemstede tel 023-286637

Ai'onirLK
Zandvoorlse Apotheek, H B A Mul-
der tel 13158

VERLOSKUNDIGE
Mevr Chr Oudshoorn, Linnaeusstraat

3, flat 2, Zandvoort Telefoon 02507-

14437, b g g 023-313233

DIERENARTS
Mevr Dekker, Thorbeckestraat 17,

tel 15847

STORINGSDIENST
telefoon 17641

GASBEDRIJF:

ifrüagigaaiasjBéa

Wmkdiensten

Extra gift

ZANDVOORT - De Nederlands Her-

vormde Gemeente van Zandvoort kan

een gift van ƒ 2500,- tegemoet 7icn van

de gemeente als bijdrage in de kosten

van de restauratie van het kcrkorgel.

In de vonge raadsvergadenng had men
duizend gulden voorgesteld, doCh Attè-

ma vond dit wel wat weinig In -de

commissie financiën werd het onder-

werp opnieuw besproken Omdat er

slechts ƒ 1 1 000,- in het desbetreffende

potje zou zitten, vond men duizend

gulden genoeg
Maar wat blijff Er is tweemaal veertig

duizend gulden afgetrokken, en dat is

met juist Dus zit er m de pot nog ruim

een halve ton, en daaruit (vonden de

raadsleden) kan wel ƒ 2500,- voor de

restauratie van het orgel.

Zomerconcert
ZANDVOORT - Op woensdag 1 juh

aanstaande zal in de Hervormde Kerk
van Zandvoort het traditionele zomer-
concert plaatsvinden Dit wordt gege-

ven door het Noordhollands Philhar-

monisch Orkest
Onder leiding van de dirigent Roelof
van Dnesten, zal de Amerikaanse vio-

liste Skye Carman optreden

het programma vermeldt

Mozart - serenade voor 8 blazers nr 11,

KV 375
Haydn - vioolconcert nr 2 in G gr t

Beethoven - symfonie nr 2 m D gr t ,

opus 36

Burgelijke stand

GEBOREN
Dagmar Mathilde, dochter van J A
Meij en H M Goysen; Marloes, doch-

ter van P de Boer en J M C. Louman

ONDERTROUWD
L Brand en A H van Wulfften Palthe,

D A. Meijer en M I F van der Pool

OVERLEDEN
Daniel M Strijder, 82 jaar, Dirk Pie-

ters 83 laar

;^?#'ïê^'c:-itoSj?::

Hervormde kerk. Kerkplein
10 O ur ds C Mataheru, crèche aan-
wezig

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15

19 00 uur in de Calvijnzaal catechese-
dienst, voorganger Vicaris IhJ
Haitjema
Jeugdhuis achter de Hervormde kerk
10 00 uur jeugdkapel
Gereformeerde kerk Julianaweg 15

09 30 uur ds J J van der Leer van
Dnehuis, 19 00 uur m de Calvijnzaal

catechesedienst voorganger Vicaris

Th J Haitjema Gcm Herv /Geref-
dienst

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15

10 30 uur Niko van Noordenne v
Amsterdam doopsge?

Rooms Katholieke kerk

Parochiekerk St Agatha Grote

Krocht
zaterdag 30 mei 19 00 uur eucharistie-

viering met orgel en samenzang, zon-

dag 31 mei 8 45 uur stille eucharistie-

viering 10 4S uur eucharistieviering

met medewerking van het Jeugdkoor

St Agatha en van leerlingen van kleu

ter- en lagere scholen

Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg

14

9 30 uur ds N van Wijngaarden van

Nieuw Vennep'^ 19 30 uur ds L J

Boeymga
Nieuw Apostohsche kerk

tot nadere aankondiging zondag 9 30

en 16 00 uur, woensdag 20 00 uur

diensten in gebouw Madoerasstraat 1,

Haarlem-Noord
Nederlandse Christelijke Gemeen-
schapsbnd
gedurende de zomermaanden, t/m au-

gustus geen bijeenkomsten

Volk Evangelie Gemeente
zondagmorgen 9 45 uur dienst in ge-

bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan

Zee

POLITIE: telefoon 13043

BRANDWEER: telefoon I2Ü00

TAXI: telefoon 12600 en 16843

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b g g
023-320899 of 320464) Spreekuur op
werkdagen van 9 00 tot 10 00 uur,

maandagavond van 7 00 tot 8 00 uur
Verder volgens afspraak Voor dtzc

hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort, geldt dat er

voor de vrager geen kosten verbonden
zijn

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp tele-

foon 17373 Op alle werkdagen van
11 00 tot 12 00 uur Ook schriftelijk

postbus 100, 2040 AC Zandvoort

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-

straat Eerste en derde woensdag van
de maand van 17 30 tot 18 30 uur

STICHTING WUKRAAD NIEUW
NOORD: tel 18083

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel 023-

256198 Geeft direkt hulp wanneer u

die nodig heeft bij acute problemen

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden

voor de komende week

BIJ AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
niet alleen

FIAT
maar ook

AUTOBEDRIJF

Zendvoort BV
lor Schaepmanstraat 1, tel 02507-1 45 80

J

|Dagelijks geopend van 7 30 tot 19 00 uur
Zaterdag van 8 30 tot 17 00 uur

ce-
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LEKKER UfT ETEN VOOR MAKKEUJKE PRIJSJ

I

Voordelig en lekker eten, waar kan dat nog
tegenwoordig?
!n een restaurant of een bistro kost een hoofd-
gerecht zomaar f 30.- . Dan is een familie met
bijvoorbeeld 2 kinderen al gauw f 150.- kwijt!

DAT IS NU VOORBIJ!

Gezellig buiten de deur eten voor f 20.-> a f 25.-

per persoon (voorgerecht plus hoofdgerecht

plus nagerecht, compleet met glas wijn);

HET KAN WEER!

HET RESTAURANT IS JUIST BEDOELD
VOOR U DIE GEZELLIG WILT KIJKEN
NA.'\R DE SKIËRS!

De piste is 's avonds feestelijk verlicht.

Waar vind je zoiets unieks tijdens het eten?!

Er is altijd wel bedrijvigheid, ü hoeft zich

geen minuut te vervelen.

Ook met kinderen is "De Meerberg" gezellig.

Die zullen het zeker geweldig vinden om bij

de baan eens een kijkje te nemen.

.' '. ..^ï
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VOORLICHTING GEMEENTE OP OPENBARE BIJEENKOMST

Nieuw verkeersplan voor Nieuw Noord
ZANDVOORT - Op dinsdagavond 2 LorentZSUaat
juni zal in het Wgkcentrum 't Stckkic

een openbare informatiebijeenkomst
plaats vinden waarbij de bewoners
voorlichting zullen ontvangen over de
voorgestelde verkeerstechnische rekon-
slruktie van dit gebied.

In de wijk is een folder verspreid waarin
de voorgestelde veranderingen worden
besproken.

Volgens hel nu gereed liggende plan
wordt de straal vooral met het oog op
de veiligheid van kinderen bij de beide
flats voor het verkeer afgesloten. Een
gedeelte van deze straat zal doodlo-
pend zijn en twee verkeersdrempels
zullen worden aangebracht.

Van vier naar één
Het accent van het plan, dal het resul-

taat is van overleg lussen de gemeente,
het verkeerstechnisch bureau Goudap-
pel & Coffeng en de gemeentepolitie,
ligt het accent van het plan op de
parallel lopende wegen Lorentzstraat,

Celciusstraal, Flemingstraat en ka-

rn.Onnesstraat. Deze hebben op dit

moment allemaal dezelfde funktie: na-

melijk de ontsluiting van het lussen die

wegen liggende gebied. Voor dat doel

zijn vier straten echter wel wat teveel

van het goede.
Volgens het nieuwe plan worden hier

en daar bepaalde gedeelten voor het

verkeer afgesloten, zodat er s/echis één
doorgaande route overblijft. Op deze
route zal het verkeer bovendien door
versmallingen en uitbuigingen gedwon-
gen worden tot rustiger rijden.

Zaterdag braderie

Zandvoort-Noord

ZANDVOORT - Op zaterdag 30

mei zal er in en om het winkelcen-

trum van Zandvoort-Noord een bra-

derie worden gehouden, waaraan

zo'n vijftig verschillende standhou-

ders en marktkooplui zullen mee-
werken.

Het unieke van deze braderie is dal

het de organisatie is gelukt ook vijftig

verschillende altraktics bijeen te

brengen. Er zullen kramen zijn met
antieke poppen, antieke sieraden,

scheepsantiek, Hindeloopens schil-

derwerk, Marokkaanse artikelen,

kleding uit de Derde Wereld, kra-

men met artikelen uit Roemenië,

Indisch en vegetarisch voedsel, kaar-

sen en honing. Er zijn oude ambach-
ten te zien, zoals spinnen, manden
vlechten, midwinterhoorn maker,

glas graveren, er is een kralotheek,

er zijn kramen met oud-Zandvoortse
prenten, bloemen, planten, kaas,

brood, oliebollen etc. etc.

Voor kinderen die hun ,,handel",

net als op Koninginnedag, willen

verkopen is er ook gelegenheid,

maar dan moeten ze zich wel om
9.00 uur 's morgens melden bij

Mickey's Snackbar.

Uiteraard weet iedereen wel waar
Zandvoort-Noord is, mocht u het

niet weten, richtingaanwijzers vanaf

de invalswegen van Zandvoort hel-

pen u op weg.

De braderie wordt dus gehouden van

09.00-17.00 uur, op zaterdag 30 mei.

Geiciusstraat

Het begin en het cmd van de Celsms-
slraat worden niet meer opgenomen in

de doorgaande route. Tussen de pun-
ten hoek Flemingstraat en de hoek
Keesomslraat wordt de Celsiusstraal

voor het verkeer afgesloten.

Voor het overige gedeelte van deze
straat zal alles worden gedaan door het

plaatsen van verkeersgeleiders (vlucht-

heuvels) om deze te versmallen het-

geen ook een afremmende werking op
het snelverkeer zal hebben.

Flemingstraat

Voor hel doorgaande verkeer wordt
deze straal afgesloten. Wél kan men
deze per auto bereiken, maar dan wel

langzaam, want bij de kruisingen met
de Noorderduinweg, met de Celcius-

straal, met de Lceuwenhoekstraat en
met de Treubstraat komen drempels.
De hoek Flemingstraat /Pasteurslraal

wordt afgesloten, evenals de hoek Fle-

mingstraat/ Keesomslraat. Ondanks al

deze maatregelen blijft ieder huis per
auto bereikbaar.

Fahrenheitstraat

Ook de Fahrenheitstraat blijft buiten

de toekomstige route voor het door-

gaande verkeer, de hoeken met de
Kochstraat en de Reamurstraat worden
voorzien van drempels.

Keesomstraat

De Keesomstraat zal worden voorzien

van verkeersgeleiders (vluchtheuvels)

die dus een remmende werking heb-

ben. De diverse hoeken van deze straat

worden al besproken bij de andere-

straten.

ünnaeusstraat

Hier zal aan twee kruispunten iets

veranderen. Ten eerste de hoek Lin-

Ingwersen in

Commissie PW
ZANDVOORT - Raadslid Van Erp
(D'66), die doordat hij slechts een

éénmansfraktie .heeft, al in alle com-
missies is vertegenwoordigd, deed

graag' afstand van zijn zetei in de
commissie van Pübireké Werken.^ om-
dat nagenoeg alle onderwerpen die in

deze commissie aan de orde komen ook
in één of meerdere andere commissies

worden behandeld.

Met algemene stemmen werd Peter

Ingwersen (CDA) in zijn plaats be-

noemd.

naeusslraat/Cclsiusstraat: Daar komt
een bord ,,doodlopende straal" de
hoek Linnaeusslraat / Noorderduinweg
wordl aangekleed mei verkeersgelei-

ders en nict \'ersmallingen en ombui-
gingen van de rijbaan.

Kameriingh Onnesstraat

De hoeken Kam. Onneslraal/ Koch-
straat en Kam.Onnesstraat/ Reamur-
straat worden waarschijnlijk voorzien

van verkeersgeleiders.

Fietsers krijgen in Nieuw Noord de

speciale aandacht. Er worden fietsrou-

tes gepland bij de Nicolaasschool, de

van Pageéhal en de Kameriingh Onnes-
straat.

Woonerven
Volgens de uitgebreide, en overzichte-

lijke folder, komen woonerven voor

hel eerst met in aanmerking. Men moei
dan namelijk voldoen aan strenge juri-

dische eisen, waartoe de gcineentc op
korte termijn niet in staat is. Men
adviseert de bewoners nu vast te begin-

nen met de voorgestelde veranderin-

gen. Hel realiseren van de voorgestelde

verbeteringen en deze in een volgende

fase zo uit te werken dat het inrichten

van ..verblijfsgebieden" mogelijk kan

worden.

De totale kosten voor het gehele pro-

jekt worden voorlopig geraamd op een

half miljoen. Dit geld kan niet dirckl

op tafel komen, daarom wordt voorge-

steld het gehele projeki in diverse fasen

uit te voeren.

Niet eenvoudig

.A.Ihocwcl de gevolgen van het projeki

aanzienlijk /.uilen zijn en deze het leven

in Nieuw Noord heel wat plezieriger

zullen maken, voorziet het gemeentebe-

stuur diverse hindernissen die nog geno-

men moeten worden.

Er schuilen heel

wat addertjes onder het gras. Hel aan-

leggen van verkeersdrempels sluit hier

en daar op bezwaren en ook de NZH
heeft zo zijn bedenkingen, omdat bij het

doorzetten van het plan de busroutc

gewijzigd dient te worden. Toch ver-

trouwt het gemeentebestuur erop dat zij

samen met de bewoners in staat zal zijn

een goed plan te realiseren.

Daarom
worden alle belanghebbenden dan ook

dringend verzocht naar de bijeenkomst

te gaan die op 2 juni in 't Stekkie wordt

gehouden. Aanvang 20.00 uur.

DOOR TE LATE BERICHTGEVING GEMEENTE

^ijfweken vertraginginbouw

woningen in Brederodestraat
ZANDVOORT - „Hoewcf "wij de wo-

ningbouw op de plaats van het pand
Brederodestraat 1 onder geen enkele

voorwaarde willen stagneren, moeten
wij u er wel op wijzen, dat, indien voor

ons geen vervangende woonruimte
wordt gevonden, wij ons zullen houden
aan de eerder dit jaar gemaakte af-

spraak, nametfik dat wij een twee
maanden opzeggingstermyn in acht zul-

len nemen. De datum waarop wij dus
uiterlijk het pand vrijwillig zullen verla-

ten, is 14 juli".

Dit is in hel kort de mening van de
bewoners van het kraakpand in de

Fenomenaal spel Jo Bischenberger

'De Meid' een nostalgisch avondje
ZANDVOORT - Nog vaag, heel vaag
kan ik mij herinneren, dat onze toen

nog ,,Arbeidersvereniging ,,Op hoog
van zegen" geheten Zandvoortse to-

neelvereniging in een stampvol theater

Monopole een opvoering gaf van het

toneelspel ,,De meid" van onze plaats-

genoot, (want dat was hij toch immers
sinds enkele jaren) Herman Heijer-

mans. Zijn laatste jaren, hij overleed in

1924, woonde hij in de Kostverloren-

straat en stierf op 60-jarige leeftijd.

Van ,,horen en zeggen", want ik kan
het -zoals gezegd- nog maar moeilijk in

mijn herinnering terugroepen, weet ik,

dat het een eclatant succes werd voor
de vereniging. Niet het minst, -ja in

hoofdzaak- door het kostelijke spel van
mevrouw A. Kraayenoord, (de vrouw
van wijlen Ab de Rot) die een onverge-

telije ,,Meid" op de planken neerzette.

Een creatie die velen heel lang is

bijgebleven, en waarover men nu nog
wel spreekt. Die uitvoering moet heb-

ben plaatsgehad in 1938.

.,De meid" is niet een der sterkste

stukken van de grote en beroemde
auteur. Hel gegeven zinkt volkomen in

het niet bij stukken als ,, Schakels",

,,Op hoop van zegen", ,,Glück auF',

,,Eva Bonheur", ..Allerzielen" e.a.

Maar desondanks vinden wij er Hcijer-

mans in terug in al zijn bewogenheid,
aanstellcrij, veinzerij en dat alles op
een bodem van haat. De haal van
Annemie,'de reeds jaren in het gezin

aanwezige dienstbode, die thans haat

kans schoon ziet. Die in dit stuk wraak
neemt op haar mevrouw, een haat. die

zij lang heeft weten te onderdrukken
doch die zij nu kan uiten door een
begane misstap van haar mevrouw,
waarvan zij alleen de bewijzen heeft in

de vorm van een compromitterende
brief, die zij angstvallig in haar schoen
heeft verborgen. Zij wordt dan als het

ware de op hol geslagen dienstbooi, die

zich van niemand en niets ook nog
maar iets aantrekt en zich af en toe

gedraagt, alsof zij de vrouw of heer des
huizes zelf is. Het is slechts aan enkele
uitverkorenen- onder onze amateur-to-

neelspeelsters gegeven, dit emotievolle

en hoge eisen stellende spel op aan-

vaardbare wijze te brengen. Jo Bisen-

bergen-Kromhout. één der veteranen
van de vereniging, behoort lol die

uitverkorenen en maakte van haar rol

een onvergefelijk gebeuren, dat zéér

sterk aansprak.

Hier stond de met haat geladen meid
op de planken, een haat die af en toe
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Stans (Martje v.d Klauw-Bos) en
tante -Bettina (Bep Faber) in het

eerste bedrijf, voordat het spel

groeide naar de climax. Foto Euro-

press.

tot grote hoogte steeg, wanneei hel

erom ging, haar gal te kunnen uitspu-

wen, iels waarvan zij kennelijk gcnool,

onverschillig om wie het ging. Het werd

een fenomenaal optreden, dal velen

nog heel lang zal bijblijven.

Ik kan mij voorstellen, dat vooral de

jongeren onder ons geen heimwee zul-

len hebben naar dit nostalgische gebeu-

ren. Het is onze tijd ontgroeid en men
kan zich moeilijk voorstellen, dat zoiets

in het begin van deze eeuw nog bestaan

heeft. Maar de ouderen zullen er iels

van heimwee aap hebben overgehou-

den, aan die lijden van vroeger, toen

het schouwburgbezoek zozeer in trek

was.

..Op hoop van zegen" heeft er goed

aan gedaan, het stuk te spelen in de

kostuums uit die lijd rondom de eeuw-
wisseling. Ook hel bi|/.onder mooie
decor was daaraan geheel aangepast

evenals de grime, de belichting en de

rekwisieten. De fraaie, oude kleding

was een ware lust vooi het oog.

Als gast-regisseur trad op Cock Basos-

ki, voor mij een tot nu toe onbekende
grootheid maar die er blijk van gaf. die-

taak te verstaan, want alles liep op

rolletjes. En ,,De meid" werd omgeven
door een uitgezocht ensemble. Elk

kende zijn plaats en bracht zeer aan-

vaardbaar tegenspel. Ed Leuven als de

heer des huizes, de ingenieur Cor de
Pauw; zijn vrouw Stans door Martje

van der Klauw-Bos, die de bazigheid

van haar dienstbode af en toe te veel

werd, tante Bettina werd gespeeld dooi

Bep Faber. die ni.i. af en toe wat al te

veel aanleunde tegen de souffleusc.

maar desondanks sterk spel gaf in

prachtig mooi kledij. Dan was er de

dolkomische kruier Dirk. van Gerard

Schouten als de neef van .,De Meid'".

diens vrouw Carlien Henriette Brok-

ineier en hun beider dochter Mina.

ge.ipeeld door Ineke Krist. Tenslotte de

wasbaas door Gerard Bijnsdorp die ons

bovenal duidelijk maakte, dat het hier

om een met lueei bestaand beioep

ging

We maakle'i) Oc .ivond vn|dag |l. mee.

die /ateidag weid herhaald. .lammer,

dal Mioi een deigcli|k toneelwerk de

belangstellini; mei groter was. Vrijdag-

avond was de /aal slechts iets meer dan

half bezet. Zaterdagavond moet hel

beter geweest /iin. Maar een woord
van dank en hulde aan het wakkere
gezelschap van ,,Op hoop van zegen",

dal hel heeft aangedurfd in deze tijd

een dergelijk nostalgisch werk van een

beroemd schrijvei ie laten herleven!

Daar is moed voor nodig en die moed
heelt men laten blijken, waai bij men
de voldoening Kan smaken, dut men
velen een kosteli)ke avond van echte

toneelspelkunst heeft bezorgd.

K.Sr.

Brederodestraat. het ,,Flieririgahuis'".

Ruim drie jaar geleden werd dit pand
door een groep woningzoekenden ge-

kraakt. Het heeft een jaai geduurd
voordat men over water en gas kon
beschikken, maar over het algemeen
verliep deze kraakaklic en acceptatie

hiervan door de gemeente vrij soepel.

Slechts twee bewoners van de krakers

van bel eerste uui. hebben in de

gemeente Zandvoort een woning toe-

gewezen gekregen in die tijd. Een
derde accepteerde een woning in .'\lk-

maar, de anderen vonden een onderko-

men, doch twee bewoners, namelijk de
broers Van Tellerode. hebben bijna

zonder onderbreking in het huis ge-

woond. Eén van hen is in hel bezit van

een urgenlieverklaring van de gemeen-
te, de overigen, wel ingeschrevenen,

hebben deze niet.

Nadat in januari 1981 de bezwaarschrif-

ten van omwonenden legen de bouw
van woningen in de sociale sckior niet

ontvankelijk waren verklaard door GS,
vond schriftelijk contact plaats tussen

bewoners eii het college van b en w van
Zandvoort.

Door de gemeente werd op 20 januari

1981 schriftelijk toegezegd dat de be-

woners twee maanden van tevoren van

de sloop van hel pand in kennis zouden
worden gesteld. ..De toewijzing van
voor verdeling beschikbaar komende
woningen /al. zoals gebruikelijk, op
basis van urgentie plaal.^vinden'. aldus

hel college.

Op 13 mei ontvingen de bewoners
bericht van hel gemeeniebcsuuii dat de
sloop san het pand is bepaald op 2 juli.

l-iet schrijven vati de gemeente is aan
de late kant. want wilde men snel

kunnen beginnen met de sloop en bouw
van achttien wooneenheden, dan had
dil schrijven al i>p S april \er/ondcn

moeten worden.

De aannemer kan namelijk ,il op 9 juni

beginnen, doch het college heeft de
bewoners een dienst willen bewij/en

door hun /even weken de gelegenheid

te geven urn te zien naar een verhan-

gende \Koonruimte Dil i^ uiim drie

weken later dan 9 luni.

De bewoners willen best eerder ver-

trekken, zelfs sóor') |iini ..v>.;miiecr wi|

maar woonruimte \inden"

..Wij hopen dat de gemeente ons hieiin

behulpzaam wil /i|n. andus /ijii wi|

genood/.i.ikl de o\euengeki>niei) twee

maanden i)iitruiminj.'steriniiii aan ie

liiuiden en daaimee is iiieni.ind geluil-

|ien". aldus de bewoiieis iii ten .--elnii-

\en.

Dok hehhen r.ij hun be\reeuuliiig uitge-

sproken over het uitblijven van een

onderhoud met de wethouder van volks-

huisvesting. ,.Na enkele telefoontjes on-

zerzgds is dit nu geregeld, en hebben

wij op I juni 's middags om drie uur een

onderhoud met de weihouder. Wij ho-

pen dat er een oplossing komt voor ons

pniMceni. anders moeien wij uoodge-

dvtongcn zo lang mogelijk blijven vhi-

nen en trekken wij er op 14 juli uit,

maar dal zal dan wel gepaard gaan met

een grote demonstratieve aktie onzer-

zijds", aldus één der bewoners.

Verlichte Haltestraat

ZAND\0()RI - On/e fl.illeMi.i.ii

-II hebt het natuiii.ijk iceiis l.ini;

gc/icn- heelt mikIs vDiigo week
vveei een nieiuvc veihehiing \o(ii

het sei/oen gckrei^en. D.it is een

lelieil.itie w.i.ird. w.inl een sei/oen-

pLials /iinder e\tr.i veilieluum i^ .iK

een hoieiham /onder bolei I-ii

de/e verhehling in.iu er /i|n 1 let

geelt een van on/e bel.inmiikstL

winkclsti.iien een leeslelijk ,!,in/ien

en past niooi aaii liii de verhehtin!:

in de .indere sli.ilen v.in cin^ ecii-

mim .Niet (Ueril.ftlig. in.i.ir sober

en steeivol. \Vi| leiieiteren on/c

neriniidiieiulen s.in h.irle mei de/c

bel.mgnjlse .lainvinst Dat liel nu

maar goede resultaten man alw er-

pen. want «.laar giuit het tenslotte

toch om. Veel succes mensen"

Leuke verrassing

On/.e plaatsgenoot, brigadier B
Balledux \.in de Zandvoortse leser-

vepolilie heelt onl.mgs. n.i een

diensljienode v.m niei minder d<in

.i.s jaar. hel bi|llje erhii moeten
neerleggen, omdal /ijn leeftijd een

langer dienstverband niet meer toe-

liet In de politiepost op het eireuil

is hij onlangs gehuldigd en bij die

gelegenheid o.m. benoemd lot lid

van verdienste. Ik hofiide over beni

een leuk verhaallie. dat ik u met vvil

onthouden. Een aantal intieme

vrienden en kennissen van hern

lieten hel bij Jc/e huldiging niel

zitten. Zij hielden een inzameling

voor een atseheidseade.iutie en vei-

zanielden spontaan vijltig gulden bij

elkaar, die hem werden overhan-

digd in de vorm van waardebonnen
Vanzelfsprekend was hij daarmee
bij/onder ingenomen. Maar zijn

blijdschap veranderde al .spoedig in

droefheid toen hij kort daarna van

de Zandvoortse politie een kennis-

geving kreeg, dal hij f 25. ver-

schuldigd was voor hel enkele ma-

len overtreden van het parkeerver-

bod. Vijfendertig jaren lang heeft

hij zijn vnje tijd opgeofferd om de

politie Ie assisteren en nooit deed

men tevergeefs een beroep op
hem!! "t Is vvel een ijskoude douche,

die hij daarvoor nu ontving.

Maar in elk geval hoeft hij nu

tenminste de tijd en gelegenheid om
die koude douche -desnoods via zijn

waardebonnen- ie betalen en nog

op tijd ook. Alleen al bij de gedach-

te eraan zou je hel er warm van
krijgen. Zo ziet u maar weer dat een

klem dorp bij de handhaving van

recht en orde af en toe toch wel

groot kan zi|n!

Oe tussenrib van opoe

Ik wil jeloi nou es een leuk en

smaekeluk verhaeltje vertellc. Zo
bij de naedering van de Pinkster-

daege kan je d"r messchien ie voor-

deel mee doen. Het is es 'n keer

veurekomme. dat me v.ier thois

kwam mei "n halve koei op z'n

.schoer. Hij .sjouwde /'n aigen "t

laezerus. Jae. teugeswoordig gaene

jeloi naer de slaeger maer dat \v;is

vroeger wel etties andeis en leloi

opoe kan op inaraekclse wai/e oit-

bene. Dat's oók 'n kunsi. 'i Besie

stuk oit /on halve koei is op z'n

Fransosisch "ezegd de conlrae-filet

of de tusserib. Want daer kun jc van

alles van make.
Lekkerste is de entrecole of lende-

biefstuk. Dat's 'n eerluk brok vlees

waer je op mot kauw e met 'n rand

vel deran. Enlrecote mot je altaid

met die vetnuid bakkc. Bin |c oii'e-

bakke, dan .snai Je die rand vet

deraf. hakt 'cm klain. en dan herüm
in de pan. Mei 'n bielje mosteut

derbai en eflies deuibakke lot 't

knapperige kaïne /ain. De enlreco-

te leg je op de sn.iiplank en Miaidl er

dan na 2 ot ?i menule Mlunne lepies

van. dwars op de dre.id v.in 't vlees

Dan mooi tiitsi.ille op 'n vleessk.iel

en de kaene d'ioverlieeii l.ekkei iis

't om d'r 'm pepeisie.iK v.iii te

maeke. D.it k,m mei groene pepers

van 'I .iil.ind ..l.a Reiiiiioii" d.ii

benne Franso/ielie .iil.inde 'evvfesi

As 't vlees en de k.ieiie ileroi;

benne. kwak je 'ii eetluppel liesti.

bloem UI 't bakvel, lietst k.iltsniet

vet. D.in iiocd roeie en verduniK

nul wille vv.nn ot u.ielei ('n li.ilt

kopjiie) en bl.iive loeie loid.ii de

saus bindt De gepleite pe|ieir.oi-

rels deideiii en d.in veulei op ,iige

smack breiige. il.it k.iii Lioeil nu-t 'n

achlsie lielii opgeklopte looin len

slotte om te eontioleie o| i vlees .li

dan met lood. iosl- oI i^.iei is. eliiu

|e mei tie aehteik.ml v.m i^ voru-k

op 't vlees tloe iiieei 'et d.iii veen

lH)e rauvvei ei is i Is m,u-i. d.ii

jeloi 'et vveli- \ eiii de komiuendi

Pinksteril.K-ge ken ik 'l jeloi .leiibv

Vele 't Is wel 'ii luetje (ii.u/ig iii.ier

/o leii keeilji. m 'n j.iei mol je d.iei

inaer overheen st.ipjie en heus ie

zou 'ilran deur blaive sehiaiisi.

Veel drukte verwacht

Sp,innende en tofUkiLien sl.ian weer
voor de timi De \'V\' merkt dil ui

ik berKhieii. die bi| h.iar binnenko-
nicii Hemelva.iilscl.i!! en I'inkste-

len. /iin v.in oudshei dagen d.it men
tl op uit iiekl en hei /ijii ook
'Uiidehjk d.ijeii die het /omersei-
/oeii eelit openen 1 en advies a;in

.illen. die luiri k.iineis nog met
hebben opgegeven dil mi wel te

doen D.in kan er lenininslc oji

inoineiiten. d.it ei ii.i.ii gevi.iagd

wordt, hulp uoiden i;eboden. Zoals
hekuul heelt de \ \'\ het initi.iticl

jienornen om bet eeuwleesi van
on/e spoi>ili|n met ongemerkt \ oor-

bij te l.iten j.'.uin Dl .ictivueiten op
dat gebiett -e >_ a speelt /leh vol-!

gende week al- /ijn met geiiny
Zekei wanneer ei /ovéel personen
van buiten Zandvoort hi| heliokken
/IjU

Het a.irdige is. dat de/e .iktie ook
weer leaelie oprocjii /.o v.eid vi.i

een inge/etciie van on/e li.iOpKi.its

de .1. indacht gevestigd, d.it ook van
wijlen de lamilie EIt/bacfier jeoni-

missarissen van </e spoorlijn iii ISHl

en betrokken bij Zandvoortse ho-

tels) ook nog kleinkindeien in leven

/ijn. die belangstelling hebben voor
vleze z.iak. .Met een teletoongesprek'

en brict d.i.irbij k.in worden aange-
nomen, dat deze (versonen ook bij

ile jubileumviering a.uivve/ig zullen

zijn

Nog een aardig toeval. Onze Zand-
voortse Muziekkapel, die duidelijk

op de proniotieloer is. gaal de
feestelijkheden van de .Ie openen,
en vvel door het brengen van een
licht zomerconcert op de voor-

avond, dinsdag de 2e juni. Zij

mogen daarbij weten, dat precies

11)11 jaar geleden ook een feestcon-

ccrl was en ook op de 2e juni. De
plaats van optreden ver.schilt na-

tuurlijk. Wanneer hel dinsdagavond
goed weer is -en waarom niel''-

spclen onze mensen op hel Stations-

plein. Zijn de omstandigheden iets

minder, dan kunnen we dit optre-

den tegemoelzien op hel Raadhuis-
piein. Het aanvangsuur wordt in

beide gevallen 20.01) uur.

Oud menu nieuw op tafel

De direktie van hotel Keur aan de •

Zceslraat in Zandvoort. mevrouw:
Pliili Duivenvoorde, gaal op een
heel bijzondere vvijze inhaken op.

het komende spoorjuhileum. In

haar restaurant zal een zeer oud-
menu met alle sfeer daar omheen!
opnieuw op tafel worden gebracht.

Bij de ingebruikneming van de
spoorlijn Il.iarlem-Zandvoort. werd,
op 2 juni ISSl . m de nieuwe Kurzaal
van het voormalig Kurhaus een.

maaltijd geserveerd, waarvan het

menu nog steeds bewaard is geble-

ven. Op de menukaart slaat dan
ook geheel in siijl, dus met een.

Franse tekst, dal dil dcjcuner gege-
ven werd bij gelegenheid van de^

opening van de nieuwe spoorlijn '

Zandvoort had toen m het Kurhausj
een eigen orkest, de Zandvoorlcr;
Kurzaal Kapel. Dit orkest bracht op-

dczeltde dag een buitengewoon-
concert en de kapel slond ..onder
directie der heeren .Faeques C. Bia-

/ei en l.ouis D. Slrelitskie De
kapelmeester ..w.is <lcn heer
Knoll"

Op hel proeiaiiim.iblad st.i.it fiei als

luimmei I vermeld Zandviuirler

i-eesim.irseh v.m .niu I .i I-^ondel-

le

l'tnli Diiivenvooide wilde .ds naaslc

Innir v.in ile jubilerende spoorlijn

op ap.irte wi|/e inli.iken en g.iat

eennia.il dc/e nia.iliijd in het restau-

i.inl seiveien Zij wii ilan ook. nuts

e e .1 iiilviieibaar IS mik he! ])ers(>-

neei en het orkest ni Kledini' uil die

d.u'.en l.iten optiedcii. waaibij vooi

de entoiir.i;:e uiter.i.iid ook de pal-

iiu-n v.in weleei vooi de noodzake-
lijke sleet /org /uilen vir.igen.

lot ile g.istcn /uilen ondei .indere

Ik-Iioicii. de heien Sji-ipe en \'an

W.ituoov. lesjv. inaohmisl en eoii-

diieleui van trein minimer i.'^.Sll).

vlie beiden in de vioeuc morgeiniien
i;e!uikiigi,l /uilen wouien Met hun
il.imes /uilen /ij eie-.Msteii /iin bij

du eulinaiie gebeuii n \lel ,i!le

ged.iehlen .i.ui de, i illO |.ini:e

spooilijii /.Il de/e ma.dtiiil een ple-

/leiig siukjL nost.dpie n\n. w.i.ii-

voor hulde uui de imti.itieliieein-

siei

.

Di^Gefkës|lraa|t47;rii :Zaritl»rt^t
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Ik vond wat ik zècHt op de Grote Krocht

-I.ONfV^o

Zomeraanbieding
LOOKOVER ,^>

'ofoiA^^^ Zonnebril

^^

Superhandige look-

over, bril in etui.

Kompleet met glazen

voor de zonnige prijs
op brilsterkte.

Ideaal is het om een zonnebril te laten

maken in de sterkte van uw bril.

Wi) bieden u een eerste klas montuur

met gekleurde lees- of afstandsglazen,

compleet voor OO^"
OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK- APPARATUUR

van 44,-

• Tot S+/-4 anders geringe
bijbetaling.

Optiek Slinger
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort
telefoon 02507 - 14395

Leverancier van alle ziekenfondsen
Vri/dag koopavond.

's morgens gebracht • 's middags al schoon

Wi| zrjn geopend van 8.30 tot 12 30 uur en van 13.00 toi

18 00 uur. Vrijdagavond open van 19 00 tot 21.00 uur
Zaterdags gestoten.

Nieuw geopend

in Zandvoort

T WINCKELTJE
Komt u eens kijken!!!

Wij hebben een leuke collectie

kadootjesva 2,95

O.a. beeldjes - spiegels - etsjes -

fotolijstjes enz. enz.

Wij lijsten ook voor u in.

Kom eens langs.

GROTE KROCHT 20B.

Ook

ALBERT HEYN
in Zandvoort

let nog steeds op de kleintjes.

Grote voisappige watemieloen

HollandsB aardbeien bakje 200 gram

.

3,98

1,78

Grote Krocht 9— 15, Zandvoort.

olop asperges AA VEERlm h wêêê m Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404.

In een dure tijd voordelig met
vakantie, oordeelt U zelf:

Costa UGI Sol 10 dagen in 3-sterren

hotei "Playa el Retiro", half pension.

Vertrek: 2 juni,

11 juni,

ISjuni.

voor 695.-
Voor f 200,- meer mag u nog een week langer blijven.

Öf Maïïorca:
Hotel Honderos, vol pension.

Vertrek iedere zondag vanaf 24 mei t/m eind juni.

8 dagen . . . 575.- 12 dagen . . . 675.-

11 dagen . . . 650.- 15 dagen . . . .750.-

P/us f 20.00 toeslag-zondagvlucht.

REISBUREAU
KERKMAN

Grote Krocht 20. Zanrivoofl

telefoon 02507 12560

HETENIGEECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

* De bekende witte Merccdessen
^ Mercedes Old-timer 1935 type 320
3K Trouwkoetsen bespannen met
2 of4 paarden

_ Ook in combinatie mogelijk

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, lel. 02507-12600/17588

DONDERDAG 28 MEI

OPENING
VISSEIZOEN

fieden verkrijgbaarr

verse maden en
wormen.

alles voor uw hengelsport.
DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
GROTE KROCHT 28 - ZANDVOORT

I ; Groot

I schoenenkastje

ƒ139,-

Het Kastenhuis
Gróte Krocht 2S,

telefoon 02S07-17751

Matras
14 cm dik

80 X 190

f119,-

,
Het Kastenhuis,

'Grote Krocht 25,

telefoon 02507-17751.

Eiken miniset

::/i98.-
I

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

-telefoön02507-17751 '

Hang- en legkast

met schuifdeuren

_

182-60-97, wit en grenen i

'

uit voorraad levBitaar.

Uit voorraad leverbaar.

f 198.-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 2S,

,telef001^02507-17751

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Uw adres voor:

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-

ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOnO

Bij regen of
zonneschijn

een bloemetje moet er zijn.

'erica'
GROTE KROCHT 24,

ZANDVOORT

LACOSTE

polo's - T-shirts,

Bermuda's en

pantalons.
Vrijdag koopavond.

Grote Krocht 19, Zandvoort.

Telefoon 02507-17878-

RIJWIELHANDEL BOS
voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff, Motobécane, Kyoso en div. Kinderrijwielen.

Tevens KIS-sleutelservice en rijwielverhuur.

GROTE KROCHT 27, TELEFOON 12954

dus Ik kocht ^irat Ik zocht op de Grote Krocht!

VRIJDAG 29 MEI IS DE GROTE PRIJS VAN ZANDVOORT
VOOR DE RABOBANK

op vrijdag 29 mei aanstaande nemen wij óns uitgebreide- en verbouwde kantoor aan

de Grote Krocht te Zandvoort officieel in gebruik.

Een feestelijke gebeurtenis waar we niet meteen aan voorbij gaan. Integendeel. We
hebben tal van heropeningsakties voor iedereen in Zandvoort,

op touw gezet. Kijkt u maar eens: ^ y:^ ^^ -^^ y
* BALLONWEDSTRJJD "" ^

* KLEURWEDSTRIJD
* FOTOWEDSTRIJD
* SPAARPREMIES VAN ƒ 7,50
* SPAARBANKBOEKJES VOOR BABIES

Kortom, voor ieder is er wat bij. Leest u de brochure die

wij onlangs bij u bezorgden nog eens door, dat loont

beslist de moeite.

Rabobank Q
Ie Zandvoort
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Klassiekers; 'n klasse apart
ZANDVOORT - Amateurisme en autosport. Een steeds schaarser, ja zelfs vreemd
wordend verschijnsel in deze snciheldsporl. Toch komt het nog wel voor. Op een
zonnig, maar winderig circuit werden vijftienduizend toeschouwers ermee
geconfronteerd. Voor de vijfde maal in successie hadden verzamelaars en bezitters

van oude automobielen hun jaarlijkse weekend op Zandvoort. Sommigen pronkten
alleen maar met hun dierbare bejaarde vierwieler. Een schitterend schouwspel
werd dit Concours d'EIcgance. Dat wel, maar waar het toch eigenlijk om te doen
was, was het echte racewcrk. Zes races had de Historische Aufo Ren Club
georganiseerd voor de ruim honderd bezitters van verouderde sport- en
rensportwagcns, GT's en monoposfo's.

De in groep 4 ingedeelde raceauto's

strijden in zeven races in Europa zelfs

om het Europees kampioenschap. Het
is de klasse waarin verwoed strijd

geleverd wordt, al mocht het groep 2

gevecht tussen Alexander van der Lof
en H. van Doorn er ook best zijn. In

hun Lotus Elite maakten beide heren
er een perfekt kopgevecht van, dat in

het voordeel van Van der Lof beslist

werd.

Bij de groep 1-rijders heerst toch voor-

al de, overigens ook al weer verouder-

de. Olympische gedachte, dat deelne-
men belangrijker is dan winnen. Dat de
Brit Manson in zijn Riley uit 1937
winnaar werd is leuk voor de statistie-

ken, maar minstens zo interessant is de
gemiddelde snelheid van ruim honderd
kilometer per uur voor de oudste wa-
gen van het veld, een Bugatti T 37 uit

1925. Bart Rosman werd hiermee ach-
ter Manson verdienstelijk tweede.
Bij deze vooroorlogse sport- en renwa-
gens ging in de klasse boven twee liter

de zege naar de Brit Duly in een Alfa

Romeo Compr. gevolgd door Dries van
der Lof in zijn 3500 cc Dclahaye en
Oprey in een halve eeuw oude Bugatti

51.

Na Monza en Brands Hatch was Zand-
voort de derde ontmoeting van de
Europse groep 4-rijders. Verdeeld in

vier klassen wordt hier om de Europese
titel strijd geleverd. Vier races volgen
nog in België, Frankrijk, Engeland en
Duitsland. Ook in dit veld bijzonder
veel fraais. Zoals de Masserati's 250 F,

van Dries van der Lof en P. Martin, de
Lola's Mallccks U 2, de verschillende

typen Lotus en niet te vergeten de nog
steeds razendsnelle Lister Jaguars. De-
ze toppers uit de vijftiger jaren komen
nog met gemak boven de tweehonderd
kilometer per uur. Tegen het geweid
van deze Lister Jaguars kan geen histo-

rische erensportwagen op. David Ham
was de snelste. Zijn gemiddelde snel-

heid van 132,187 knviiur, vormde te-

vens de snelste rondetijd van de dag.

De Brit finishte ruim voor Ben Huis-

man, die overigens aan zijn tweede
plaats genoeg had om de leider in het

Europees klassement te blijven.

Aan die titel denkt David Ham niet.

Hij is blij dat hij zo'n fraaie Jaguar
bezit en is dolgelukkig als hij er zo af en
toe in kan racen. Het volledige pro-

gramma afwerken staan zijn financiën

nu een niet toe. Het maakt hem tot een
echte amateur in deze snelheidssport.

De dure trip naar Italië zat er dan ook
niet in. Ben Huisman startte wel in

Monza en won. Dichter bij huis kwam
Ham op Brands Hatch dit jaar voor het

eerst in aktie. Dooor een spin kwam hij

niet verder dan een vierde plaats.

Huisman werd toen tweede.

Van Ham mag Ben Huisman best kam-
pioen worden. De Hollander bestuurt

immers eveneens een Lister Jaguar. Zo
bluft de lifel loch nog in de „familie".

Dames zaalvoetbal

in Zandvoort Noord

ZANDVOORT - Sinds een viertal

jaren neemt een dameszaalvoctbalteam

onder de naam Zandvoort Noord met
wisselend succes deel aan de kompeti-

tie van de KNVB afdeling Haarlem. De
groep die enkele jaren geleden van

start ging heeft voor het komende
seizoen enige aanvulling nodig.

De FC Zandvoort Noord speelt niet

uitsluitend wedstrijden, maar zorgt ook
voor de training, die tijdens het seizoen

op woensdagavond van 18.00 tot 19.00

uur wordt gehouden in de Van Pagee-

hal.

Inschrijfformulieren voor dames vanaf
15 jaar zijn te verkrijgen bij drogisterij

Goossens in het winkelcentrum Noord;
D. Kreuger sr, Celciusstraat 23; J.

Kcrkman, Van Lennepweg 39 en mej.
O. Poots, Gasthuisstraat 4, allen te

Zandvoort.

Burgemeester Machielsen ontvangt hier het reuze-racket waarmee hij even later, met een reuze

back-hand de banen op bet complex van De Duinpan zou openen.
(fgf^ Europress)

Tennisbanen geopend
ZANDVOORT- Met een geweldige klap heeft burgemeester Machielsen, met een enorm groot racket, zaterdagmiddiig

de twee nieuwe tennisbanen in het zwembad De Duinpan, in gebruik gesteld.

Na enige maanden van hard werken was het dan zover, dat Zandvoort werd verrijkt met twee prachtige banen, die voor

de sterk in de belangstelling staande tennissport een welkome uitbreiding betekenen. Dat de banen in een behoefte

voorzien, blijkt wel, omdat reeds nu vrijwel geen plaats meer beschikbaar is. Alle weekends en avonden zijn hjjna

volgeboekt.

Voorzitter van de Raad van Beheer van het zwembad. J. Anderson, vond het een goede zaak dat de tennisbanen waren
aangelegd, zodat het tekort van het zwembad enigszins terug zal lopen door de opbrengst van de huur.

Na het openingswoord en de klap van de burgemeester, volgde direkt de eerste les, onder leiding van Jannie

Hogenkamp. Vier jeugdige spelertjes toonden, dat Zandvoort over leuke talentjes beschikt.

Uitstekende start ZV
zaalvoetbaltoernooi

Levens

gevaarlijk!

Dat is de mening van waafnèmënd
politiechef Blokland over de laatste

sport die op het strand wordt beoefend,
namelijk het strandskiën.

Naar aanleiding van het bericht dat er
een ,,ski-club" op het strand was opge-
richt, heeft de politie een kijkje geno-
men en is tot de conclusie gekomen,
dat een slalom tussen de strandstoelen

door, ofwel het zich voort laten trekken
met grote snelheid, niet zozeer gevaar-
lijk is voor de deelnemers zelf, als wel
voor de overige strandbezoekers. Een
geruisloos einde dus van een spektaku-
lair gebeuren.

Strandschap
De vroede vaderen van het strand

kunnen er wat van. Binnen precies

twaalf minuten en 45 seconden werkten
ze een agenda af, die er op papier toch

wel belangrijk uitzag. Er was een jaar-

rekening over 1980 goed te keuren, de
begroting voor 1982 lag op tafel, er was
een rondvraag, waar je dan nog iets van
verwacht; niets van dit alles. Behalve
het lid Jelle Attema, die dan nog wat
vragen stelde, vonden de heren alles

uitstekend en kon voorzitter Machiel-

sen met een ferme tik van de voorzit-

tershamer de vergadering besluiten.

Daarna bleven de heren, zoals dat zo
mooi heet, in gezellig samenzijn bijeen,

hetgeen aanmerkelijk meer tijd in be-

slag nam dan de vergadering.

Lekker bakkie
Sinds 1978. toen het 150-jarig bestaan

van Zandvoort als badplaats werd ge-

vierd, is het een goede traditie om
bejaarde Zandvoorters, die niet meer

^

Tips en suggesties: 1 7 1 66 of na 1 7.00 uur 023-283330

door
Margreel Ales

'%S-

Belangrijke telefoonnum-

mers:

Strandpolitie Rotonde 13545

Kinderkamer Rotonde 14445

ZRB Noord (PostBrokmeyer)

12376

ZRB Zuid (Post Piet Oud)

12687

ZRB Naaktstrand 18431

er al heel wat mooie zonsondergangen
te zien zijn geweest.

„Eigenlijk zou het leuk zijn wanneer ze

door De Wurf werden uitgenodigd in

het Cultureel Centrum om daar 's

middags de diashow te zien van het

Genootschap Oud Zandvoort, tenmin-
ste ik geloof dat deze daarover be-

schikt. Daarna zouden de gasten dan
naar strandpaviljoen 7 gebracht kun-

nen worden, waar ze Icoffie en een
glaasje krijgen, fk heb geprobeerd de
heer De Koning te pakken te krijgen,

van De Wurf, maar ik heb steeds pech
en krijg geen gehoor. Ook de dames
die de vorige jaren zo goed voor het

vervoer zorgden zouden gewaarschuwd
moeten worden. Ik zou het graag doen,
maar het is een hele organisatie, en je

ziet natuurlijk ook dat ze wel een hapje
eten lusten. Die mensen zijn gek op
broodjes paling of garnaal, maar dan
zou het wel wat duur worden. Ik pieker

er nog over, en wat mij betreft gaat het

door, maar zonder hulp van buitenaf

lukt dat niet. Er is ook een antieke

badpakken-show, dat zou toch ook
leuk zijn, dan zou het een echt feest

worden voor de bejaarde Zandvoor-
ters", aldus mevrouw Van Dam. Wie
wil haar helpen deze traditie voort te

zetten? Het telefoon van strandpavil-

joen 7 is 17170.

Bovendien kosten deze borden, voor
het plaatsen, wegnemen aan het eind
van het seizoen, aan reparaties en
onderhoud, de gemeenschap de lieve

som van drieëndertigduizend gulden.

Inderdaad een fors bedrag waar Jelle

ook moeite mee had. ,,Als dat zoveel
geld kost, dan doe ik het volgend jaar

zelf wel", was zijn commentaar.
Wanneer je nagaat dat dezelfde Jelle al

hulp heeft aangeboden bij het controle-

ren wanneer het huisvuil in Zandvoort
wordt buitengezet, en dat hij nu ook
nog eigenhandig de palen, zo'n dikke
honderdvijftig stuks, op het strand gaat

plaatsen, dan vraag je je af waar hij

volgend jaar al die vrije tijd vandaan
moet halen. Of zou het de bedoeling
zijn dat hij zijn raadslidschap opzegt?

Strandloop
Woensdagavond 3 juni wordt bij

strandpaviljoen nr. 18, ,,Thalassa" de
jaarlijkse strandloop gehouden. Nu is

jaarlijks misschien wat overdreven
want in 1980 was het de eerste maal,
maar het is Wel zo dat het wegens
doorslaand succes dit jaar wordt gepro-
longeerd en wie weel in 1982 opnieuw,
en dan kun je toch wel van een jaarlijks

evenement spreken.

Het gaat hier om de afstanden 4 en 8
km. De organisatie is in handen van de
, .Veteranen 40+" uit Amsterdam (tel.

020-848908). „Ook jongeren kunnen
meedoen, want ik zag vorig jaar toch
aardig wat mensen die beslist nog geen
veertig waren", aldus mevrouw Goos-
sens. Dit jaar is er voor de winnaar een
speciale beker beschikbaar gesteld
door paviljoen „Thalassa". Men is zeer
benieuwd wie deze beker gaat winnen.
Vorig jaar werd het aantal deelnemers
geschat op zo'n dikke honderd, voor-
waar niet niks.

Wie mee wil lopen, de start is om 19.30
uur, insdirijven van tevoren.

den gehouden bij strandpaviljoen IB,

bij Tijn Akersloot. Het zijn speciale

wedstrijden alleen bestemd voor sur-

fers met de Kailoua-planken.

Het betreft hier één van een serie

wedstrijden. De uiteindelijke winnaar

vertrekt voor zo'n veertien dagen naar

Honolulu om op de zonnige Hawaï-
eilanden zijn titel te verdedigen.

Deelnemers
Nu we het toch over sportieve bezighe-

den hebben. Het gaat uitstekend met
de toeristische fietstochten van Klaas
Koper. Duizend deelnemers zijn er nog
niet, maar wel waren er vorige week
379 deelnemers.

Voor de goede orde herhalen wij nog
even de diverse data: 2-9-16-23 en 30
juni. De laatste fietstocht is op 7 juli.

Voor deelname en inschrijvingen kan
men terecht bij strandpaviljoen 't Tref-

punt tussen 19.00-19.30 uur.

De kosten bedragen de eerste keer
twee gulden, de andere avonden één
gulden. Bij de inschrijving ontvangt

men een kontrolekaart en routebe-

schrijving, ledere avond wordt er een
andere route verreden.

'KinderjuP

Olympia

V- -..^v^aKV-^- ,..g-i^<'^ é̂é. Sport
zo goed ter been zijn, en het strand

missen, uit te nodigen in Paviljoen

Johnny, waar mevrouw Van Dam hen
dan trakteert op koffie, koek en een
glaasje. In de jaren 1979 en 1980

groeide dit zelfs uit tot een middag met
dia's en films van oud-Zandvoort, plus

een broodje garnaal, aangeboden door
een bekende vishandelaar.

Ook dit jaar is mevrouw Van Dam van

plan deze traditie voort te zetten Doch
in verband met de mooie weken en de
drukte die dat met zich meebiacht,
kwam ze op het idee de morgen koffie

te veranderen in ,.avondkoffie" omdat

De zee
Overigens liggen de zee en het strand

het gemeenteraadslid, fractievoorzitter

van de VVD, Jelle Attema, wel na aan
het hart. Hij mist toch kennelijk de
laatste jaren de ruime blik (op het

water). Had hij eerder al eens bezwa-
ren tegen de vele vishandelaren, waar-
dooi je zee niet meer kon zien, nu
maakte hij donderdagmorgen bezwaar
tegen de vele borden die op het strand

zijn geplaatst, waardoor je evenmin
van het water kunt genieten.

Sport en speciaal de watersport is dit

weekeinde populair aan het strand
want ook de Watersport Vereniging
Zandvoort, die gisteren nog het seizoen
opende met het Admiraalzeilen, heeft

voor dit weekeinde een aantal wedstrij-

den op het programma staan.

Het betreft hier de pointregatta Prindlc
15-16-18. Meer hierover en over het

bijzondere boekje ,,Veilig Varen" uit-

gegeven door de Nederiandsc Federa-
tie van Brandingzeilvcrenigingen, vol-

gende week.

Bovendien worden er deze week, mor-
gen, zaterdag 30 mei, windsurfwedstrij-

Degcne die dit seizoen op de politie-

post Rotonde dienst doet als ,,kinder-

juf' is Joyce P.M. Clay. Alhoewel haar
naam Engels is, is ze geboren en
getogen in Haarlem. Joyce .spreekt

Duits, Engels, Italiaans en Frans, be-

halve natuurlijk Nederlands, dus ze

kan een internationaal gezelschap

zoekgeraakte kinderen geruststellen.

De aanstelling van Joyce is voor de
maanden juni, juli en augustus en ze

begint aanstaande maandag met haar
werk.

Niet om het een of ander, maar we
hopen dat ze het goed druk zal krijgen,

dan vangen wij ook af en toe een
straaltje zon, want het is momentcel
niet veel bijzonders.

Trouwens Het Trefpunt, dat op de
dinsdagavond toch zo 'm de belangstel-

ling staal bij toerfietsers, is bijzonder

bekend bij de wielrenners. Niet die

hele grote, maar de gewone renners, 't

Trefpunt is namelijk officieel erkend

als controlepost en dit al sinds 1971.

Tot 1971 had men bij 't Trefpunt geen
racefiets gezien, bij toeval wilde men
de organisatoren wel helpen, en dit

groeide uil tot een volwassen stempel-

plaats. Een gevleugeld woord onder de
renners uit Amsterdam van Olympia is

.,Als je het strand maar haalt", want

het is bekend dat men bij J.iap Paap
genoeg reparatiemiiicriaal heeft om
een aantal fietsen weer op de weg te

brengen.

In de loop der jaren is er al heel wat

hulp geboden, en de conlioicpost "t

Trefpunt, valt dan ook niet nKcr weg te

denken uit de organisaue van de wiel-

renners.

'Gasten'
Vorige weck werd er '•> naclits ingebro-

ken in één van de strandpaviljoens. De
„gasten" deden zich te goed aan verse

appeltaart, smeten met eieren, zodat

alles onder de struif en cicf-chalcn zat.

en lieten toen als dank voin hel aange-

naam verpozen een grote boodschap

achter.

Januiier dat dergelijke daders niet di-

rekt gegrepen konden worden. Hel

schoonmaken van de bevuilde boel zou

een aardige straf geweest iijn.

n

ZANDVOORT - De kop is er af in het

elfde Zandvoortmeeuwen zaalvoetbal-

toernooi. De eerste twee speelavonden

toonden aan dat het evenement weder-

om in grote publieke belangstelling

staat. En de volle tribunes hebben
kunnen constateren dat het wedstrijd-

pieil in de eerste klasse wederom
groeiende is. , In deze klasse ^a.« de
strijd tussen'Pim Janssen en Tiffany All

Stars volkomen het aanzien waard.

Tiffany met Haarlem spelers Kleton en

Hendriks was wel wat sterker, maar
doelman Cuppè van Pim Janssen was
uitstekend in vorm. Met snelle counters

wist Pim Janssen zich fraaie mogelijk-

heden te scheppen en het zegevierde

dan ook, na veel spanning, met 2-1.

De oudjes van Pim Janssen speelde in

de veteranen-poule eveneens een goe-

de partij en hadden weinig moeite met
Reisbureau Kerkman. (8-4). In deze
afdeling had Bouwbedrijf Keur, na een
5-2 voorsprong, in de slotfase moeite

om Hollandia Bar van zich af te hou-
den. Keur sleepte met 5-4 de eerste

overwinning weg.

In de tweede klasse liet TZB Kerkho-
ven een sterke indruk achter, door met
6-1 van Lippies Bar te winnen. Duiven-
voorden stelde zich eveneens kandidaat

voor een hoge klassering door met 7-1

Publieke Werken kansloos weg te spe-

len. Verrassend was hier de overwin-

ning van Rabbel Boys op Bluys 1-2.

Moulin Rouge had het moeilijk tegen

Nihot, maar kon toch de overwinning
veilig stellen, 5-3.

Enigszins teleurstellend kwam het Wa-
pen van Zandvoort uit de startblokken.

Wel veel sterker maar de afwerking
was onvoldoende. LOC één uitval en

dat betekende 1-0. Tot tien seconden
voor het einde moest men wachten op
de gelijkmaker, 1-1.

Voor de grootste overwinning zorgde
HB Alarmsysteem. Het had totaal geen

moeite met de Nutsspaarbank, (21-0).

Programma vrijdag: 18.45 uur Hari-

schop-Flipper, 19.30 uur: Autovision-

Nutsspaarbank, 20.15 uur: Luifen-Lip-

pies Bar, 21.00 uur: DVS-Geerling,
21.45 uur: Luykx-Rinko, 22.30 uur:

Aurora-Pim Janssen.

Zaterdag: 9.30 uur: Reisbureau Kerk-
man-Hollandia Bar, 10.15 uur: HB-
Alarm-Publieke Werken, 11.00 uur:

Duivenvoorden-Riemersma, 11.45 uur:

Drommel-Reprox, 12.30 uur: Autovi-
sion-Auto Versteege, 13.15 uur: Geer-
ling-Medina Carpets, 14.00 uur; Hong
Kong-Luykx, 14.45 uur: Turn .Tum-
Klikspaan, 15.30 uur: L'Isis Bar-Col-
lection, 16.15 uur; Pim Janssen Olds:

Bouwbedrijf Keur, 17.00 uur; LOC'
Dubrovnik, 17.45 uur: Mobil Oase
Bar-REA.
Maandag: 18.45 uur: Bluijs-Publieke

Werken, 19.30 uur: 7T Hemeltje, 21.45

uur: Colpitt-Casino, 22.30 uur: Enka-
bé-Renout.
Dinsdag; 18.45 uur: Rabbel Boys-Nuts-
spaarbank, 19.30 uur: Perroquet-Hair-

schap, 20.15 uur: TZB Kerkhoven-
Aleichem Boys, 21.00 uur; Moulin
Rouge-LOC, 21.45 uur: Fotolitho-Au-

rora, 22.30 uur: Tiffany-Tum Tum./^
Woensdag: 18.45 uur: Colpitt-Luiten;,

19.30 uur: Kerkman-Nihot vetaraneh-,

20.15 uur: Autovision-Duivenvoordcó,
21.00 uur: HB Alarmsysteem-Auto
Versteege, 21.45 uur: Riemersma-
Bluys, 22.30 uur: Pim Janssen-Klik-

spaan.

Regenbuien opnieuw

spelbreker TC ZandMoen
ZANDVOORT - Opnieuw ts de regen

spelbreker geworden. De TC Zand-
voort zag de wedstrijd, tegen degrada-

tiekandidaat GTR in Geiccn. gestaakt

bij een 5-2 achterstand. Het steeds

opnieuw onderbreken van de wedstrij-

den IS zeker, voor de Zandvoorters.
wet bevorderlijk geweest voor de con
centratie. Alk heren \crIoren hun wed
strijden,

Hans Schnudl speelde tot .i.in de regen-

buien een prinui p.irtij. Won de eet sic

set \rij gcmakkebik met 6-.5 en nam in

de t\ieede set vlot een 5-1 vooispronc
De strijd moest toen gest.iakt warden,
waarna hij geen moment meer bet

goede ritme te p.ikken kon kiijgcn en
de set alsnog met 6- 7 verloren /ag gjan.
Ondanks toch nog wel kansjes in de
derde set moest Schmidt ook deze laten

gaan. 4-6.

De drie andere heren konden ook niet

voor een pu;ir zorgen. Hans Brugge-
man verloor met 6-7 en 3-6. terwijl

Marco Groot en Wcrner Boom even-
ccm gc<. rt mogelijkheid zagen om tot

een positief resultaat te komen. Groot
verloor met 1-6 en 3-6 en v.d Boom
met 4-6 en 2-6.

Voor de twee punten zorgden de da-
mes, alhoewel daarvoor drie sets nodig
waren. Jane Plackett won met degelijk

spel de eerste set met 6-2. Na een

kleine inzinking in de tweede set. die

verloren ging met 5-7. herstelde zij zich

mistekend en zorgde met ti-1 voer de
zege. Sandra Wcllcr zege\ierde even-

eens. n;i veel spanmna. met 6-2. 4-ö en
6-3.

Het waren de enige twee zeges, daar

ook bet heren diihbe! A/.irco Giont/-
Wim Brandse \ erloren ging. 0-7 en .•-(!.

De overige partijen konden geen door-

g.ing vinden en wonien in een later

siMliiini algenerkt. Omlanks dc/c .icb-

leist.ind heelt Z:ind\ooit nog .lilc kans

op de titel. In alle .ügehiokcn p.irtiien

en in de la.itstc wedstrijil .i.s zondag
tegen Pellikiian Tennis knncn de beno-

digde drie punten zeker wel behaald

worden.

Receptie Z¥
ZANDVOORT - Ter gelegenheid van
het behaalde kampioenschap in de
derde klasse B van West I en de
daarmee veroverde promotie naar de
tweede klasse geeft Zandvoortmeeu-
wen hedenavond een receptie in de
kantine aan de Vondellaan. Belangstel-

lenden kunnen daar spelers, trainer en
bestuur feliciteren met het behaalde
succes. De gelegenheid daartoe is van
19.30 tot 21.30 uur.
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massiefeiken
aar Garantie.

LouterEuropees eiken. Geloogdvolgens
De mcuhclmakcrs \ an Oisierwijk

rei/cn hce! !-ui'opa afcip /.ock naar

liol bcsic hovU; ccrstckkis luiropccs

eiken. 1 lei \vi)aU jarcnking yehigerd.

daarna iiaat hel nog de eigen

drooiikaniers in.

oud recept.
De kki.ssieke manier om cikehoul

ie bewerken i.s k)aen. Wanl door hel

lonen koml de praehliiie tekening \'an

hel hout lol le\en. Dal is uilsluilend

mogelijk bij hei beste houl \an de

Europese eik.

12 Jaar garantie.
Omdal de Meubehiiakers van

Oisierwijk met veel zorg hun meubels

maken en daarbij op de kleinste

details letten, kunnen ze U zwart op
wil 12 jaar garantie geven.

Op de kwaliteit van hel eiken en de

konsiruktie van het meubel.

12 Eigen toonzalen
in Nederland.
U moet maar eens komen kijken.

Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken

beslist niet duur hoeft te zijn. U bent

van harte welkom. De kolile is vers

en het nrachtisie eikcvvoonboek lim

voor U klaar. Gratis.

sttRCKinr weRCK

MeubelfeübiiekOistenvijk
Tbonaangevend in eiken.

iJf^Blmiiaaifdétoonzaal iii PiaraUelweglOO
Meubelboulevard tel. 02510-269231 (^oopavond donderdag) Alle toonzalen zijn geopend van maandag t/m zaterdag.

-K/aap ul|©ed

SPECIALITEITEN
Restaarant
«Gbalêt Het Witte Hols'

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig talelen
• uw zakendiners, recepties enz.

Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaalfóndue-restaurant

tot 45 personen.

Gen. Cronjéslraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.

Gravinnesiecg 9-1 1-13 - Haarlem
Reserveren: lel. 023 - 31 70 58

PROVINCIALE

STUDIETOELAGE-

REGELING

NOORD-HOLLAND.
Ook voor het studiejaar 1981-1 982 is het mogelijk een

studietoelage te krijgen van de provincie Noord-Holland.

Die studietoelage wordt door gedeputeerde staten van

Noord-Holland (het dagelijks t)estuur van de provincie)

toegekend in de vorm van een gitt of een renteloos

voorschot.

Wie komt in aanmerking?

- inwoners van Noord-Holland;

bij minderjarigheid moeten de ouder(s) of verzorgerCs)

in Noord-Holland wonen
- het bruto inkomen mag -afhankelijk van de

gezinssamenstelling- niet boven een bepaald

maximum liggen.

Welke Studiekosten?

- school- of lesgeld

- leermiddelen, materialen

- dagelijkse reiskosten van en naar school

- specialeschoolkledingtgeen sportkleding)

Let op: de studiekosten moeten tenminste / 200,-

bedragen.

Hoeveel kunt u krijgen?

- de studietoelage is nooit hoger dan -.i van de
studiekosten na aftrek van een eventuele eigen

(ouderlijke) bijdrage.

- de maximum toelage bedraagt ƒ 3700.

Welke opleidingen?

- tweede kans onderwijs (dag- of avondschool voor

volwassenen)

- instellingen voor onderwijs of kunsten

- kursussen

Niet: - gewoon of buitengewoon lager onderwijs

- ballet of muziekopleidingen op lagere school

leeftijd

- hoger beroepsonderwijs

- hogescholen
- universiteiten.

Waar en wanneer aanvragen?
- zosnel mogelijk, in ieder geval voor 1 oktober 1981 bij

Gedeputeerde Staten van Noord- Holland, Dreef 3,

201 2 HR Haarlem
- omdat de provincie maar een derde van de

studiekosten vergoedt is het zinvol ook bij deandere
overheden - rijk en gemeenten - een studiebijdrage

aan te vragen. Schrijf daarvoor naar het ministerie van

Onderwijsen Wetenschappen, Kempkensberg"!, 9722
TB Groningen en naar de gemeente waarin u woont.

Wilt u meer welen?

Bel dan het provinciehuis in Haarlem;

023-163368. 163370/163372

provinciaal bestuur
vannoord-holland

.W»»^ iiiUtfii f ln
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ectaculaire plan

circuit en Bouw

Mersbericht 1

Micftael J. Hordo, de Canadese eige-

naar van Marlboro Hotels International

BV, holdingmaatschappij van Boiiwes

Exploitaiicinaatschappij BV te Zand-
voort, welke zij enkele maanden geleden

heeft overgenomen, heeft grote plannen

met Zandvoort.

Niet alleen het Boinvescomplex - omvat-

tende het hotel, waarin één van de drie

Nederlandse Casino's is ondergebracht,

het twintig verdiepingen tellende Palace

Hotel, de Bowling en het Dolfirama
Zandvoort - wordt volkomen ver-

nieuwd, maar Marlboro Hotels Interna-

tional BV gaat aktiviteiten van CENAV
BV (circiut exploitatie Nederlandse au-

torensportvereniging) overnemen.

De heer Hordo en de managing directer

van CENAV BV, Johan Beerepoot,

willen hiermee bewerkstelligen dat het

circuit van Zandvoort behouden blijft

voor de auto- en motorsport.

Marlboro Hotels International BV
neemt de aandelen van CENAV BV
over. De exploitatie van ons enige auto-

circidt blijft feitelijk in handen van de

bestaande directie en raad vn commissa-

rissen van CENAV BV.

De heren Hordo en Beerepoot zouden

ook het JIO ha. grote circuitgebied om
de baan heen willen gaan gebruiken

voor diverse andere aktiviteiten. Marl-

boro en CENAV zijn met het gemeente-

bestuur van Zandvoort in diepgaande

onderhandelingen over het voortbestaan

van liet circuit en de nevenaktiviteiten op
en om het complete circuitgebied.

Michael J. Hordo,
Johan Beerepoot

Persbericht 2

Marlboro Hotel International BV is

onder de inspirerende leiding van de
heer Hordo bezig het gehele complex
van Bouwes Exploitatiemaatschappij

BV een complete metamorfose te laten

ondergaan, zowel wat betreft het imago
als de outillage van het geheel.

Reeds nu is het aangezicht van het hotel

aan de voorzijde zichtbaar vernieuwd.

Er is een gastvrije luifel geplaatst en de
neonreclame is in de nieuwe frisse hids-

kleuren opgezet.

Het terras aan de zonnige zeezijde is

enorm verfraaid met stylish meubilair.

Het is de bedoeling dat het Hotel in de
komende periode drastisch wordt ver-

bouwd. Er komen nam 200 kamers in

nieuwe stijl, er wordt 5.400 meter pu-
blieke ndmte geschapen en er zal een
parkeergarage worden gebouwd met
ruimte voor 200 tol 300 auto's, ook het

Palace Hotel wordt op dezelfde manier
verbouwd.
De heer Hordo wil zeer zeker van
Zandvoort met zijn complex en het

circuit weer een swingend geheel ittaken.

Fons Pessers

ZANDVOORT - Of Zandvoort wel zo'n „superbadplaats" gaat
worden als een groot landelijk ochtendblad afgelopen vrijdag niet

koeieletters op z'n voorpagina suggereerde, moet sterk worden
betwijfeld. Niet dat deze krant het zelf had bedacht. Persberichten

afkomstig uit de koker van Michael J. Hordo, de Canadese eigenaar
van het Bouwenscomplex in Zandvoort, hadden immers aanleiding

gegeven tot die kreet. Een feit is, dat Marlboro Hotels Internationa!

BV waarvan Hordo eveneens eigenaar is, vorige week de aktivitei-

ten van CENAV BV (het exploitatiebedrijf van het Zandvoortsc
circuit) heeft overgenomen. Maar (nog) niet het circuit gekocht,
zoals via televisie en eerder genoemde krant werd medegedeeld. Dat
kan ook niet, omdat het circuit en het gebied er omheen eigendom is

van de gemeente Zandvoort. CENAV huurt het circuit van de
gemeente. Bovendien heeft de gemeenteraad zich anderhalf jaar
geleden duidelijk uitgesproken in een motie, dat het circuit in

principe moet verdwijnen. Uiterlijk op 1 januari 1983 moet hef met
de racerij in Zandvoort zijn afgelopen.

Burgemeester Machielscn bracht die

motie vrijdagmiddag, tijdens een inder-

haast belegde persconferentie in het

Bouwes Hotel, nog eens onder de aan-

dacht. ,,Momenteel vindt een onder-
zoek plaats naar een andere opzet van
het circuitgebied. Eind dit jaar moet de
raad zich daar deflnitief over uitspre-

ken. Ik weet wel, dat de nu door Hordo
gelanceerde plannen met de racebaan,

in ieder geval niet stroken met die van
het provinciaal bestuur", aldus de bur-

gemeester.

Zoals bekend, worden plannen ontwik-
keld om te komen tot de bouw van
ondermeer zomer-bungalows op het

circuitterrein, 'zodra de racerij is ge-

stopt. Overigens was de overname van
het aandelenpakket van CENAV door
Hordo, ook voor burgemeester Ma-
chielsen een komplete verrassing. ,,Na-
dat Horde vorig jaar eigenaar van het

Bouwes-complex was geworden, heeft

er tussen het gemeentebestuur en hem
altijd een uitermate plezierig kontakt
bestaan. Tot onze grote verbazing ver-

namen wij dinsdagavond pas voor 't

eerst dat CENAV z'n aandelen had
verkocht aan Hordo. De dag daarop
heeft het kollege de Canadees uitgeno-

digd om een en ander te komen toelich-

ten. Dat heeft hij gedaan. Ons kollege

heeft echter op zo'n korte termijn nog
geen standpunt daarover in kunnen
nemen", aldus de burgemeester.
De mededeling in één der persberich-

ten, dat Marlboro en CENAV met het

gemeentebestuur van Zandvoort ,,in

diepgaande onderhandelingen zijn over
het voortbestaan van het circuit en de
nevenaktiviteiten op en om het kom-
plete circuitgebied", is dus op z'n

zachts gezegd ,,niet helemaal juist"....

Racerij

Al blijft het voortbestaan van de race-

rij, ondanks alle plannen die Hordo
met het Zandvoortse circuit heeft (ge-

sproken wordt al over een groot pret-

park ,,op z'n Amerikaans" zonder de
racebaan), toch wel aan een zijden

draadje hangen, de circuit-direktie ziet

de nieuwe ontwikkelingen uiteraard

positief in. CENAV's Ben Huisman zei

op de persconferentie (hij verving di-

rckteur Johan Beerepoot, die samen
met Hordo de formule- 1 races in Mo-
naco bijwoonde, de belangrijkste per-

sonen waren bij de presentatie van de
plannen dus niet aanwezig) dat de
realisering van de plannen inderdaad

afhankelijk is van het standpunt van de

gemeenteraad en het provinciaal be-

stuur. Hij sprak echter de hoop uit, dat

door de nu ontstane nieuwe situatie de

(Atlvcrleniii'i

SUÈDE
NAPPA
bont en lamsvacht

(ook grote maten)

alle bekende merken o.a

rccos
ITAI.IA

see

IVIORRIS
beföreyoubuy J
donderdag koopavond^^'

Haarietn: BarteljorisstFaat 20 (bij de Grote Maikt) / tel. (023) 31 26 55

Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96

continuering van de
voort groter wordt.

racerij in Zand-

,,CENAV is erg blij met de plannen en
ziet de toekomst met zeer veel vertrou-

wen tegemoet", aldus Huisman. Hij

maakte duidelijk, dat de verkoop van
het aandelenpakket aan Marlboro juist

ook is bedoeld om de autoraces in stand
te kunnen houden. ,,Wij denken dat die

met Hordo als nieuwe eigenaar van
CENAV veilig zijn gesteld. En wat er

ook in het circuitgebied gaat gebeuren,
de racebaan blijft er een onderdeel van.

Dat hoeft trouwens niet te betekenen dat

daarop alleen autoraces worden gehou-
den. Ook andere aktiviteiten kunnen
daarop plaatsvinden. Zo traint bijvoor-

beeld de rijkspolitie al jaren op het

circuit, zo zijn er meer voorbeelden.

Het is dan ook zo, dat het circuit meer
„gebruiksdagen" kent dan „geluidsda-

gen". Daar bedoel ik mee, dat het

aantal dagen dat men in Zandvoort last

heeft van lawaai van autoraces, mini-

maal is. Zó weinig, dat dat geen argu-
ment meer hoeft te zijn om het circuit te

sluiten", aldus Ben Huisman.

Bouwes-fiQtel

Grootse plannen met het circuit, maar
zeker niet minder grootse plannen met
het Bouwes Hotel aan het Badhuis-
plein. Nou hangen die twee zaken wel
nauw met elkaar samen, want als het

circuit uiteindelijk toch moet sluiten,

dan hoeven de verbouwings- en uitbrei-

dingsplannen van het Bouwes Hotel
niet zo gigantisch te worden aangepakt
als nu de bedoeling is. Maar voorlopig
gaat ,,residential manager" Fons Pes-

sers er vanuit, dat het allemaal wel
door zal gaan. Het hotel wacht in ieder

Zo zal Hotel Bouwes er uitzien na de ingrijpende verbouwing Op
de bovenste foto ziet men het complex vanat het strand en op de
onderste foto vanaf de straatkant. Boven is op de voorgrond het

geval een zeer ingrijpende verbouwing,
zoals wij reeds enkele maanden gele-

den al konden melden. Het zal worden
uitgebreid met maar liefst ruim twee-

honderd kamers ,.in nieuwe stijl", dat

wil zeggen,' véél blauw en marmer, in

het interieur omdaaiffiec mooi weer te

suggereren. Er komt voorts een geheel

nieuw gedeelte bij het hotel, dal zowel
geheel rondom een glazen wand als een
glazen dak zal krijgen. Mét de begane
grond van het bestaande hotel meege-
rekend, komen in het gehele kompiex
winkels, restaurantjes, overdekte ter-

rasjes, waterpartijen, kortom het wordt

één grote binnentuin. Architektenbu-
reau W.I. van Oostrum uit Haarlem
heeft het vernieuwde hotel ontworpen.

Fons Pessers deelde op de persconfe-

rentie mee, dat het Bouwes Hotel veel

meer toegankelijker zul worden voor

de .,gewone man". Of zoals hij het zelf

zei: .,Bouwes Hotel zal binnenkort

worden opengesteld voor een breder

publiek. Dus gezinnen met kinderen,

mensen met een smallere beurs".

Casino

liet Casino, dat onder dat heeft in het

Bouwes Hotel, kampt al geruime tijd

met ruimtegebrek. Ze zou graag een
grotere ruimte willen. Onderzocht
wordt momenteel, of die ruimte elders

in Zandvoort gecreëerd kan worden.

En als die niet wordt gevonden lijkt het

niet geheel ondenkbaar dal hel Casino
Zandvoort nog eens de rug zal toeke-

ren.

'o op pagiiia

/.-Uh-crlc/iticJ

COMTANTGELD

f 20,- per gram.
Bij aankoop van nieuwe artikelen

zelfs f 22.50 per gram."
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ZANDVOORT - Gi.steren is liet ceu\Ar<;c.st van de .spoorlijn Ihiarletu-Zandvoort j^'viord. V.n dat lu'f^oti

al om half ze.s ',s morgens op liet station Zandvoort, waar de feestconinussio de loizii^ers (i;h toerde op

liarin]^. Voorts werden machinist P.A.J. Spapc en conducteur O.D. van \Vanr()()y j;elui!di)4d, niLt

onder meer ecu mand met levensmiddelen, aangeboden door VVV-direkteur Theo Hilbers en de heer

Van Droffelaar.

nieuw te bouwen glazen gedeelte te zien en onder eveneens op de
vooriirond. de nieuwe hotel-aanbouw.

Af-

zon-

mei,

me-
K.

ZAND-
VOORT
gelopen

dag, 31

vierde

vrouw
Kipp-Meesters

in het bejaar-

denhuis ,,Het

Huis in de Dui-

nen", haar

102de verjaar-

dag. Daarmee
is zij de oudste

inwoonster

van Zand-
voort. Me-
vrouw Kipp
werd op 3!

mei 1879 te

Middelharnis

geboren . Zij

was getrouwd mentenmaker zij thans inge-

niet de ortho- Kipp. Zo'n zetene van

pedisch instru- jaar of vier is Zandvoort.

ZANDVOORT -Vori-.

dag is in beja^rdCDhiii

Duinen"", de oudste inwouc!'

voort, de heer .'V. \i.;'.w.i.:

den. Hij \v;i:, hijiKi 1(11 i
's..' h

Auto en ïïïolorfïsts

/..WUNOORl' - ,'itï;c!opeii /midag is op

dt' limili'vard Bariiaiirt (.'ii il'.' limiii'Vanl

I'aulus I.oot fuii MTUi'i.'isoii;;i'v:\i ge-

beurd waarbij eoii autii i'ii ei'i'- iitls

«aren l)cin)kKi.'n, ei! waarliij pinsüucii

^er^l(MKiiIrg(•il <>plic[)en.

Op dl' Uouie\ar(l Harna;ir! l'.ad nind

tNvaalven een .uuirljiiing piüjis tirsr-fp.

i-i'n i)ersum'ii;ii!ln i'U i'cn mot:'r'7]vts. De
nuilorrijik'r moe.! [uiar iic! /.ii'in'ril'.uis

mei een gflir<ilvi'ii .'ioiiU-Itu»';!. tciuij!

/ii:i (hiD-passimiir '.'i;l-,i.'le si.iiaai\MHu!'Jii

(ili^flujieii hail. lUi 'iiv^i-miI np (!f liiia-

/,.\^'^)^ I H)!\ I - Iah !.'-,i.^•i^(• iiiwoiiiT
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d.ig (ip li!.i ^tralui \im /.:nui,o(;r; ren

trap van een paaril (Uil naasl hi-ni liep.

i)e jongen inoesl mei verwonding aan

hol scheenhecn, naar een Haarlems

zieUeuliuis »\ergebrachl worde».
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-T II, lee-
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t.le Diiinen" teicchi.

levard Paiil'.is i.ixit had (üis ha!l'/es
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gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester wan Zandvoort brengt
ingevolae artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruinnleli)ke Ordening ter openbare kennis,
dat de gemeenteraad bi. besluiten van 25 mei
1981 op grond van artikel 21 van deze wet
heeft verklaard, dat voor de terreinen:

Stationsstraat hoek Zeestraat.

Swaluèstraat naast parkeerterrein
Swaluestraat.

Swaluèstraat hoek Rozenobelstraat.
Kruisstraat hoek Smedestraat.
Kostverlorenpark,

bestemmingpslannen worden voorbereid.

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen, waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter

gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening) ter inzage.

Zandvoort, 27 mei 1981.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 8 juni 1981
gedurende 14 dagen t^r gemientesecretarie,

voor een ieder ter inzage liggen de volgende
bouwplannen:

Het opriclUen van 15 2-kamerwoningcn
op het terrein Statioiisstradt hoek Zee-

straat.

Het oprichten van 5 1-kamer-, 5 2-kamer-
en 5 3-kamerwoningen op het terrein

gelegen aan de Swaluestraat (naast het

parkeerterrein).

3. Het oprichten van 5 eengezinshuizen op
het terrein Swaluestraat hoek Rozenobel-
straat.

4. Het oprichten van 4 1-kamerwoningen
op het terrein Kruisstraat hoek Smede-
straat.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging

kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen deze bouwplan-
nen indienen.

Zandvoort, 27 mei 1981.
De burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

„Shell Duinzicht''

Voor olie verversen, doorsmeren,

banden, accu's, onderhouds-

beurten en reparaties, natuurlijk

naar „SHELL DUli\IZfCHr.

U kunt uw auto overdag slecht

missen? Maak een afspraak voor

de avonduren.

Ook voor olie en diesel.

SHELL STATION „DUINZICHT"
P, TIMMER

Dr. CA. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
tetefoon 02507 - 13287.

SPECIALE AAIUBIEDIIMG

LINNEN

SCHOENEN
in wit - beige - zwart

en blauw 24,90
SPORTIEVE

JOGGING-

v.a.

^sms^w^ssmms^

SCKOEI^IBOETIEK

HAÜIVIS
Diaconiehuisstraat 5 A

(zijstraat van de Haltestraat)

Algemene Ledenvergadering

De Kruisvereniging Zandvoort nodigt de leden

uit tot het bijwonen van de Algemene Leden-

vergadering, welke gehouden zal worden op
maandag 22 juni a.s., in hel Gezondheids-

centrum, Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort.

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
1. Opening.

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering

van 5 juni 1980.

3. Jaarverslag 1980 secretaris.

4. Jaarrekening 1980 - penningmeester.

5. Begroting over het jaar 1982.

6. Contributie 1982.

7. Bestuursverkiezing: aftredend en herkies-

baar zijn de heren B.Th. van Norden, voor-

zitter en T.R. Althuisius, lid.

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

Het staat de leden vrij om andere personen als

kandidaat-bestuurslid voor te dragen en wel

schriftelijk, petekend door tenminste 10 leden",

uiterlijk 7 dagen voor de vergadering bij de
secretaris, de heer F. Bakker, Voltastraat 22 te

Zandvoort, vergezeld van een door de betref-

fende kandidaat getekende verklaring, waarin

vermeld, dat hij/zij een eventuele benoeming
aanvaardt.

Netbestuur.

SNACKBAR DH FRIETPOT
Vondellaan 18, Zandvoort,

telefoon 025Ü7-16227.

Vaak komt men mij vertetien,

dat in dit toeristendorp een kleine

aardappelde inhoud van een portie

friet moet voorstellen.

In ons zaakje is dat anders, bij ons is

een portie friet geen klein puntzakje,

maar een volgeladen bakje.

En dat voor maar

één gulden tien,

dat hebje in heelZandvoort
nog niet gezien.

A.s. vrijdag zijn wij v.a. 21.00 uur gesloten.

PIANO
aangeboden,

fonkelnieuw.

f 1 000,- onder de

nieuwprijs.

DIJKMAN
Smedestraat 2,

Zandvoort,
tel. 02507 - 17462.

Te koop aangeb.:
mooie

MAHONIE-
KAST,

velours bankstel,
kl. goudgeel.

Prijs n.o.t.k.

Tel. 02507 - 15587.

PEDICURE!

MANICUFtE-SALQN

mevr.

G. Hamminga
bij

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAIV
Oranjestraat?

tel. 02507 - 1 23 27

Behandeling volgens

afspraak.

gemeente
zandvoort

-t KiNDERWINKELTJE
Buureweg 1 - Zandvoort

Tel, 1 65 80

heeft alle soorten

KLEERTJES
voor JONGENS en

MEISJES
v.a. babymaat 56
t/m maat 176.

Wist u dat wel?

BEHANGER
STOFFEERDER

BEOOEMAKER

J. V. d. Bos
BilderdijkstraatS.

telefoon 13796

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wi) verhuren:

bedden, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein cm.
voor elke gelegenheid'

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,

TELEFOON 12164/13713
Pnvéna 18 00 uur 16658.

ZELF MEUBELS BEKLEDEN?
Gemakkelllker dan u denkt!

flüEUBELBEKLEOINGSSTOFFEN
Goedkoper dan u denkt!

J BOLLE - BIJ BOLLE
meer dan 300 soorten

OSiEMT yiT VOOBBMO LE^E

êO-60 % onder de mus
RIBCORD 150 cm breed v.a 16.90 p.m.

GOBELIN 130 cm breed v.a 13.90 p.m.

DRALONVELOURS laocmbreedv.a 23.90 p.m.

VELVET 140 cm breed v.a 1 9.90 p.m.

iVfOKAIB 130cmbreedv.a 49.09 p.m.

WEEFSTOF 130 cm breed v.a 14.00 p.m.

TWEED 140 cm breed v.a 29.00 p.m.

Schuimrubber in versctiillende élMes voor u op maat gesneden.

Verder allo (oumituren zoals franje, agremsnt, marabout, siernagels,

vulling, singslband, afdekmateriaal, etc.

^iJ BOLLE - ¥i^lJ il^TiEE
ZIJLSTRAAT 83 - b/d Groto Markt - Tel. 310315-HAARLEM

bekendmaking
KABELTELEVISIE

Er is enige verwarring ontslaan omtrent de

juistheid van de rekeningen die door de N.V.
Casema zijn gepresenteerd voor de eerste

aansluiting op hei kahclielcvisienel in onze
gemeente.

Om duidelijkheid ie scheppen voor die inge-

zetenen die menen dat zij abusievelijk een
rekening hebben ontvangen van Caserna,

danwei denken een te hoog bedrag te

moeten betalen, hebben wij de volgende

informatie samengesield.

De werkzaamheden die de Casema tijdens

de aanleg heeft vernchi kunnen worden
opgesplitst in die welke bij u thuis hebben
plaatsgevonden en die welke nodig waren
om uw woning te bereiken.

Voor de laatstgenoemde werkzaamheden
de zogenaamde buitenbokabeling zijn geen

kosten verschuldigd indien u een normale
individuele aansluiting heeft en met schrifte-

lijk heeft verzocht om een speciale kabel-

loop in uw tuin of erf.

Dit geldt in beginsel ook voor de werkzaam-
heden die bij u thuis zijn vori ichi. Hierbij

moet u echter wel letten op artikel 12a van
het destijds door Casema verspreide blauwe
informatiebockjo.

Dit artikel bi'pnalt. „ Bij de aanlog van een
aansluiting steil Casema, voor zover

moquiijk rekening houriende met reeds aan-

wezige bouwkundige vr)orzieningcn, de
plaats van invoer van de annsluilkabel in het

pprci'cl, de loop van do kabels en de plaats

van (Ie aansluitiloos vast.

De plaats van dn aansluildoos woidl door de
Casema gekozen in het hooldvortrek

zo dichi mo<)i!lt|k l)i| do .iimvoorkabcl en
ten lioogsic 2 melor vanal de iJooivoci in dat
ver lick".

In combmaiio mot dr m dit br)nkjo qovocqdi'

tariovi'nstaat bolokoiit dit f. 7, vooi lodoio

meter hinnonhokaliolimi boven de 2 motor
in hot hot.fdvorlii'k |)liis f 55, vooi do af

wijkende pl.i.iis van do aartslui tdoos.

Indien u, in atwi|kini) v.in bot bovoniioslolilo,

oen tokeninq hobt Dntv.ingon vooi builonbo
kabi'ling ol n.iconliolt' Viin i|i> pl.i.its van di'

aanslwi tdoos mot looboboion vindt d.ii hot

u in ickonint) i|i'l)i,i<:hlt' bodiai) vf)oi do in uw
wonmg vomchti' woikz.i.imhodon mot juist

15, 'l."i vctzookrn wq u dit scbi iltolijk kon-

baar te maken aan buniomooslor on wotliou-
(Iets v,in Ziiiulvooit

Bi) ovciituoli' lo.intiosdiont u cw alscluitt

van <lo dooi u onlv.iininn nol,) moo te

zenden.

Zandvoort , 15 mci 1981.
Burqomoostrr on wothoudors van
Zandvoort.

V

BIJ AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
niet alleen

FIAT
maar ook

MAZDA
AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
BDr. Sctiaeptnanstraat 1, tel. ,02507-1 45 80.|

|Oagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

BH

gemeente
zandvoort

OPENBARE BEKENDMAKING
HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 12 van de Wet alge-

mene bepalingen milieuhygiëne, bekend dat

op 13 april 1981 bij hen is ingekomen een
aanvraag van Shell Nederland Verkoopmaat-
schappij B.V. te Rotterdam, Hofplein 20
voor een vergunning ingevolge de Hinderwet
voor het uitbreiden van een inrichting voor
het ontvangen, opslaan en aftappen van
vloeibare motorbrandstoffen, inclusief L.P.G.

Ipropaan) gelegen aan de Boulevard Barnaart

te Zandvoort.

De aanvraag en andere op de aanvraag

betrekking hebbende stukken liggen tot 21
juni 1981 voor een ieder ter inzage ter ge-

meentesecrotarie, afdeling algemene zaken,

Swaluestraat 2 te Zandvoort, t)p werkdagen
van 8.30 - 12.30 uur, alwaar desgewenst

een mondelinge toelichting kan worden ver-

kregen. Voorts liggen de genoemde stukken
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek,

Prinsesscweg 34 te Zandvooit, elke zaterdag

van 10.00 - 14,00 uur. Gcmotwocfdo bo
zwarcn kunnen lot bovengenoemde datum
schiiltclijk |]ij ons collego worden inge-

diend.

Een ingokomon bozwaaischrifl zal bij de
stukken ler inzage worden gelegd. Desge-

wenst kan doqcne, die oen bczwaarschrilt

indient, voizookon zijn persoonlijke gegevens

mol bekend to mnkon.

Mondfilmgo bozwaion kunnen worden inge-

diend ti)dons <lo opcnl)aro zittmg op 9 juni

1981 om 10.00 uui tot gGmccntesocietaiic,

SwaUiostiaal 2 to Zandvoort.

Tijdens dn oponb.iio zitting wordt levens

gelegenheid qoqeven tot \'vi-\ godachlonwis-
selini) tusson hol bevoegd ijozag, f)o a.invinget

011 do overige ii.mwozi((('n.

TonslotiP wordt do .land.icbl qiwostigd op
het vol((eiide do()enen dio op de biei boven
omsclii oven wijze bozw.iion hebben iiiqo

bt.icht on een lodoi die .i.iiilooiu, d,it hij

da.iMoo io<leli|koiwijs niet in slaat is geweest,

zal in do t)olo(|enl\eid woiden gestold bozwn
ion toqon t{{} onlweip beschikking in te

dieiion,

Zandvoort. 21 mei 1981
Buigemcustoi on wolhoudcrs voor-

noemd.
Do sociotans. De burgemeester.

J. Hoogendoorn. H Machielsen.

V

Uw adres voor

elasL kousen, panties,

iaiie- en enkelstukken.

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

ZONDAG 31 mei is bij Kopertje mijn

TAS GESTOLEN
Zou de „vinder" s.v.p. de papieren die in de

tas zitten terug willen sturen?

ANTOIIMETTE SCHUURMAIVI
Rosenobelstraat 12 - Zandvoort

Tel. 02507-1 38 52

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

on zoutloos.

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507 -161 23

G. Kol
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-brand-ieven

alle verzekeringen

VBWUIZERS
A. J. V. d. Moolenstraat 54rd,

Zandvoort. telnfnnn 02507-17400
Haarlem, telefoon 023-310404

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor. GASTHUISPLEIN 12- ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur

DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur

Telefoon 02507-17166

HET BUVD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnennenten kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

i ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
• levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

! In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

ig

Nieuw uk USA
Shoes with Pockets

VANAF f. 69,90

TOT LEDER f. 99,-

Shoffs •
wrtt» •

. :Poa£is:,„ ^^

hgöROOS
Dealer:

KERKSTRAAT 30 ZANDVOORT TEL. 12106
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bakker Knapper
bakt beter!

Heerlijk vers, warm brood, 2x daags aangevoerd uit eigen

bakkerij. De 'Allisons', het 'Vierkoren brood', de 'Kropbol',

het stokbrood en een keur aan lekkere luxe broodjes.

En uit Knappers fijne Banketbakkerij de heerlijkste taarten

en taartjes, schnitten en cakes. Uniek zijn Knappers'
belegde broodjes, warm of koud, met kaas of kaassalades,

maar ook pizza's enz.

vc\ts
\}\V.

10 zalig verse kadetten of puntjes (ook bruin) nu van 3,20^ Qft
Zalig belegde broodjes, o.a. „Broodje Knapper" met Zwitserse salade 2,25 "uif^^

bakt ze beter!

hdiSiiker

115

at

vt- .

IBK

!*
la,;
\iS i

hollaiii
Tromp heeft alle SMrten in buis
Hollandse kaas, onze nationale trots. Tromp heeft voor u alle

soorten (57!) op de plank. Vers van het mes, goed op temperatuur

en met de uiterste zorg en aandacht behandeld. Daarvoor zijn

we uiteindelijk kaasspecialisten! Deze hele maand kurit u de

verschillende soorten eens uitproberen en nog zeer voordelig ook!

JONG BELEGEN 500 gr. ƒ 6,50 2^ " ^ÏÏt ^^Sf Ê^
OUD BELEGEN 500 gr ƒ 7,90 I^^LMB 'Frfi*!^

HOLLANDSE KWARK van ƒ 2,75 pot 360 gr. nu J^
HOLLANDSE SCHAPEKAAS 100 gr. NU J^^

v̂Pt,
:^4

GROTE
KROCHT 3 -5

(naast Albert Heijn) da's anderehaas I

Wij zijn

gespecialiseerd in

GOURMET
FONDUE

BARBECUE
ALLE KIPSPECIALITEITEN

Donderdag 4 juni

SENSATIONELE OPENI
Tast Toe

SLAGERIJEN
GROTE KROCHT 7 IN ZANDVOORTI

REKLAME
FIJNE VLEESWAREN

Ham 150 gram

oBKS 150 gram

Achterham 150 gram..

ROSbief 150 gram

Frikando 150 gram

Rauwe ham 150 gram

1,

0,69

2,69

2,98

2,98

2,98

Fijne paté en salades.

Me Jagen htig gfufis Heemen ifoor ledefe kkntl

HET BESTE
RUNDVLEES

Borstlappen 1 kg 9,98

M. riblappen i kg 12,98

M. runder-

lappen ikg 14,98

Malse

rosbief ikg 16,98

Runder-

gehakt ikg 9,98

Gehakth.o.h. ikg 6,98

HET BESTE
VARKENSVLEES

Schouder-

karbonadeikg 6,98

8,98
Ribkarbonade
1 kg

Haaskarbonade q qq
1 kg «f,«IO

Haasfilet i kg 1 3,98

Varkens-

frikando 1 kg 10,98

Hamlappen 1 kg 10,95

Schnitzels 1 kg 1 5,95

HET BESTE
KALFSVLEES

Magere

borstlappen i kg 1 3,98
Magere

riblappen 1 kg 15,98
Magere

kalfsrolladoi kg 13,98
Mager/

kalfsgehaktikg 9,95
Mager

kalfspouletug 11,9o
Kalfsoesters

ofschnitzelsikg 28,00

Kalfsfrikandoi kg26,00

HET BESTE
HOLLANDS
LAMSVLEES

Lamsbout Ikg 1

Lamslappen ikg 18,!

Lamsrug li^g 1

l\ Ikq. ikg. a^.

Lamsborst Ikg

Lamsrollade i kg 1 4,95

SPECIALITEITEN

Össehaas

y
. !

Katfstong

i^iinderiong
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ige pinksterdagen toe- Groente fruit.

Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404.

@mme^&Bi

Zonnebnl

op briisterkte.

L00f(-0¥ER

Superhandiqe look-

over, bril in otui.

Kompleet met glazen

voor de zonnige prijs

Ideaal IS hot om een ?.onnubrii t(; laten

m.!l;.,'n in de merkte van uw bril.

Wij biO(k'n u een cefSte kbs montuur

met gekleurde let-s- ot afitandsglazen,

van 44.

" Tot S + /-4 anders geringe
bijbetaling.

compleet voor Va^\S

^

OOGMETING (VIET MODERNE RODEr^JSTOCK- APPARATUUR

Optiek SiSrïger
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A -Zandvoort
telefoon 02507 -14395

Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond. ._____.

voor o.a.

Ëmpo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KISslautelseryice

en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

polo's -T-shirts,

Bermuda's en

pantalons.

Vrijdag koopavond.

Grote Krocht 19, Zandvoort.

Telefoon 02507- 17878-

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

W
^

Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

Uw adres voor.

TJJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KAïyTOOR-

ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOnO

U kunt nu nog uw
naamdocument

voor vaderdag

-£^;^-^y bestellen.

Grote Krocht 15

Zandvoort
Telefoon 02507-15933

Vrijdag koopavond van 7 tot 9 uur.

\

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

GROTE KROCHT 21 -ZANDVOORT
TELEFOON 02507 - 25 74

1^
/
m

a't.jc
sner.

' sc/,0,
net

's morgens gebracht - 's middags al schoon.

Wij zijn geopend van 8.30 tot 12 30 uur en van 13 00 toi

18 00 uur Vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdags gesloten

TURELUURS \

• Rauwe pens 65 p.p.

o Lamsvlees

» Lamshart

• Visfilet

• Kippewlees

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28,

Zandvoort.

. .üdiMiÉüwr;^*:^

^scfioeiienkastjè;

;pfe*KastMihuisj
i£4".'t{- .Grote K'rocht25 -j

jffiMv^tèietoorfCBBOy-ITTSI '4

Ons nieuwe
dagtodhtenprograinrrsa

• ligt weer voor y klaar.

;r|is|u|éaij

Grore Kföcht 20. landvoon •

,,telefoor>.02507 12560 ., .i; ,

S^Haiig^lègkast

y- 'üitvodrrBad teverbaar..'

' ' ^'Qratisthufsbeiótgd

^^HatKastenhuis
ïji Grote Krocht 25,

telefoon 02507-17751. '

VAN HE
TUREN?
Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant

lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij staan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.
Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n

begrip.

Tureluurs
van het turen ?

WIJ ZIJN ER VOOR!
1?^

V_ GROTE '.vROCHT 29 ZANDVOORT TEL-02507/6957 i .^

Gezellig winkelen

op de Grote Krocht

en een bloemetje

bij 'erica' halen.

GROTE KROCHT 24,

ZANDVOORT

Taxi Centrale BV
Gro(e Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600/17588

Het enige echte trouwbedrijf met de bekende

witte troiiw^uto's

Oldtimer-koetsen

Taxiservice dag en nacht.

Fietsenstalling 10,00 per maand.

Rijwielverhuur 5,00 per dag.

Alles voor uw
hengelsport

o.a. maden,
wormen.

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28,

Zandvoort.

\ 140.cmdik80x190

tïiet^Kastenhüis

''telefoon 02507-17751.

Ook

ALBERT H
in Zandvoort

let nog steeds op de kleintjes.

2e pinksterdag
geopend van

9.00 tot 13.00 uur
en van 14.00 tot 17.00 uuf.

Grote Krocht 9-15, Zandvoort.

Mos
\y}]LAfC-ZWEiVliVlEW

van 06.00 tot 03.00 uur

/ '3,- reduktïe.

lot 'laiii, III uw /Wüinliüü

„OE Pöil\iPAW"
Vomlulldan 57 ZANDVOORT Tel. 02507 1 21 70

Echtpaar middelb. leeflljd

zonder kinderen,

zoekt V. d. maanden
nov., dec, jan., febr.

vakantiehuis
met 2 kamers,

douche en kookgel.

Br. on. nr. Z535.

Foto Quelle
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen.

DhOGISTEHIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort

THVliVIER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

IR iCCIiiS
VERBOUW • RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
MmUi, DEUREiy en KOZIJNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats; Swaluestraat 41 A.

Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
Teï. 02507 - 1 52 25

Een lekkere saucijs?

Even bestellen bij:

BAKKERIJ

K ¥.d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507-15001.

BELLEN

^02507 - 1 71 68*

ADVERTEREIM MET EEIM

GOEDPRODUKT
IS (.MMi (Iit'iibt bowi|/en ii.iii de Ic/rts

On/t' Itii'iTb Ixibt'lfi.'n (l.H (l.t.irtjiii

wordffi (.iv. dtivtjf ttjMtiep.itjiii.i •• /o cjuucf

\\\i\vn'\\ d.uiroin ook /ijn di'

jdvcritjutdors /i* iiicjtïnonuMi iiu't

Zandvoorts l\lieuwsblad

VERMIST
omgeving l'Amistraat

sinds 3 weken spoorloos

kSeine zwarte kater
(geheel zwart) met wit vlooienbandje om.

Heeft u hem gezien of gevonden,
(levend of dood),

a.u.b. bel mij:

tel. 02507-18285 b.g.g. 14490.

SiyOEKS
162 55

Glazenwasserij - Schoonmaakbedrijf
Keesomstraat 181 - Zandvoort

KEESfVIAIM
Jan Steenstraat 1

Voor glas, behang,

Histor-vcrf,

Alabastine produkten

w.o. loogpasta,

klompen etc, etc.

Tel. 12425.

Gevraagd:

net winkel-

meisje
bij Jamin.

Vanaf 15 jaar.

Tel. 02507-12100.

Voor al uw WAS naar

RlE en ^OHl\l
Ook voor dekens kunt u

bij ons terecht.
EVENTUEEL HALEiy EW BREWGEN WIJ

I
Louis Davidstraat 13 - 2042 LS Zandvoort

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel. 02507 1 61 23

AANBIEDING:

DEIMIM TiMMERMANSJEANS 45,-

DENIM STRETCH JEANS 9

't STIJFSELKISSIE

Dikke meiden-

mode
Tolweg 32

ZAIMDVOORT
Tel. 1 29 52
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Mgr. Zwartkruis bij officiële ingebruikneming

Feestelijke opening van Nicokassc
ZANDVOORT - „Hel is een mooie school geworden", daar zijn al diegenen die

ook maar iets te maken hebben met de Nicolaasschool, R.K. school voor lager en
'ilcuterschool, zoals deze ofTiciëel heet, hel wel over eens.

De laatste nieuwe school die in Zandvoort is gebouwd, is ruim en licht opgezet, en
jl is deze dan nu al weer te klein, het zesde lokaal zal binnenkort worden
aangebouwd, het is een geweldige vooruitgang van de oude noodschool die in 1968
werd gebouwd.

Op verzoek van het schoolbestuur en
anderen zijn de leerkrachten meege-
•j;aan met het idee, deze Zandvoortsc
.chool, ook Zandvoortse namen te

•ifivcn. Zo heet de ruime gemeen-
-.chapsruimie voor de ouderen ,,De

grote Kroft", de gemeenschapsruimte
bij de kleintjes ,,De kleine Kroft", de
kleuterklas ,.Dc Kriel, klas 1 ,,Kousc-

pael" en dan is er nog De V'uurboel en
't Schuitegat. en de klas voor de hoog-
ste leerlingen heet ,,"t Zijpedel". Mis-

schien niet bij iedereen bekend, maar
tegenover Richc is destijds het schip

De Zijpe vergaan, en dat deel voor de
kust wordt dan ook genoemd ,,"t Zijpe-

del".

Verder is de kamer van het school-

hoofd ,,De Kling, de personeelskamer
De Bomschuit. de kleuterleidsters ver-

zamelen in de Boezel, de handenar-
beidruimte is De Reep, en wat dacht u
van het magazijn? Juist, ,,De Mijn-
stok".

Wennen
Al is het dan een bijzonder mooie
school, het blijkt dat de leerlingen toch

een periode gekend hebben, dat ze echt

wel even moesten wennen. ..Wij zijn

hier op 1 april ingetrokken en de
reakties van kinderen van de hoogste
klassen was er één van ,,moet dat nou,
we zaten eigenlijk wel best", vertelt het

hoofd Minke van der Meulen-Heyink.
De rust die er heerst in deze school,

veel minder lawaai van buiten dringt er

door, was voor de kinderen vreemd.
De stemmen van de leerkrachten kwa-
men anders over, en leerlingen van de
laagste klassen waren heel verbaasd dat

er van hen werd verwacht dat ze ook in

deze school aan het werk moesten. ,,Ze

dachten echt dat ze een dagje op
bezoek waren en zaten braaf met de
handjes over elkaar" lacht Loes Hof-
mans, de ,,juf" van de laagste klas.

Kleuters

De leerlingen van de lagere school

hebben het niet als een inbreuk op hun
status gevoeld dat de kleuters in hel

vervolg in dezelfde school zijn gehuis-

vest. ,,Neen, dat valt erg mee, er is veel

hulp bij het aankleden, en speciaal de
oudere meisjes moederen graag over
hen" vertelt de kleuterleidster Liesbeth
Postma. Met oudere meisjes worden
hier de leerlingen van klas 1 en 2
bedoeld, omdat ze over dezelfde schoo-
lingang beschikken.
Het blijkt ook dat de kleintjes de tafels

zo mooi vonden, dat ze in ademloze
bewondering met hun handjes het ta-

felblad bevoelden, en constateerden
,,Zo zacht, juf, kom ook "s voelen".
Neen, wat dat betreft is men nu wel
gewend, alhoewel de sloop van de oude
school, de kinderen en de leerkrachten
het nodige ..hartzeer" hebben bezorgd.

Sloop

Overeengekomen was dat de nood-
school gesloopt zou worden direct na
het betrekken van de nieuwe school.

,,Halverwege kreeg men echter vertra-

ging, en voeg daarbij dat de scholen
voor het middelbare onderwijs een
week eerder paasvakantie hadden, dan
kun je je voorstellen welke chaotische

toestanden wij hebben meegemaakt."
Het ingooien van ruiten was nog het

minste, voor de kinderen was het triest

de afgehele afbraak te zien van kinde-
ren die ouder zijn en slopen om de
sloop" zegt Maarten Bothe, de leraar

van de vierde klas. Nee, de sloop van
de oude school was een verhaal apart.

Kleuters die in de kelderruimte kropen
op zoek naar knikkers, glasscherven
die lettelijk overal lagen. , .Gelukkig
werd door omwonenden een bewaking
ingesteld, want we waren bang voor
brand of andere ongelukken, maar nu
kunnen we gelukkig zeggen ,,Er is niets

gebeurd, maar dat is wel een wonder"
aldus mevrouw Van der Meulen.

Feest

Ter ere van de feestelijke opening
afgelopen dinsdag is er een klein boek-
je verschenen van de Stichting Katho-
liek Onderwijs in Zandvoort, waarin
een chronologisch overzicht is gegeven
van de hindernissen die door het be-

stuur genomen werden, voordat de
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Mgr. Zwartkruis onthulde dinsdagmiddag een gedenkplaat, ter gelegenheid van de officiële opening van de
Nicolaasschool.

school gebouwd kon worden. Dat heeft

inderdaad nog heel wat voeten in de
aarde gehad, daarom is de dankbaar-
heid van leerkrachten, oudercommi.ssie
en bestuur ook zo groot bij de opening
door Mgr. Zwartkruis.

Door de kinderen zelf zijn verschillen-

de wandkleden gemaakt, de lente door
de zesdeklas, compleet met bloemen en
vogel met vogelnestje, zomer door de
kleuters en klasse 3 en 4, winter, een
enorme sneeuwpop door l en 2, en
herfst (erg mooi patchwork) door klas

5.

Bovendien was er een puzzeltocht voor
alle leerlingen, werden er films ge-

draaid en had men gistermiddag een
bijzonder feestelijke lunch.

Geschiedenis

Wanneer je dit allemaal overziet, en
leest hoe het ooit is begonnen, de bouw
van die aller eerste Nicolaasschool,

waarvan het vroegere schoolhoofd
P.A.J. van der Smaal schrijft:

.,Ecn hobbelend stuk duin was het,

begroeid niet gras en wilde tomaten en

verder niets, helemaal niets. Maar dan
komt er toestemming voor een Katholie-

ke lagere school in Noord. Volop vreug-

de bij de vijftig ouders die er hun
handtekening voor hadden gezet.

In 1968 wordt de bouw gestart en er

verrijzen twee lokalen, die echter niet

voor het begin van het nieuwe school-

jaar klaar waren. Maar wat doe je dan
met die vijftig leerlingen?

Met geleende tafels en stoelen werd de
eerste klas lijdelijk ondergebracht in het

noodgebouw van de Hervormde Kerk
(de cx-Nachtuil) en de combinatie klas

2-3 zoch zijn heil in een lokaal van de
Mariaschool.

Maar inmiddels waren de meubels, de
boeken en de leermiddelen besteld en
afgeleverd. Nou, mijn huis siond er van
boven tot onder mee voUll"

Dan is de trots van allen die hieraan

hebben meegewerkt begrijpelijk. Dat
is dan ook één van de redenen waarom
de school is afgeschermd door een hek
met prikkeldraad. ,,Het doet een
beetje aan een concentratiekamp den-
ken, dat geven wij direct toe, maar het

is gewoon een heilig moeten. Doen wij

het niet dan kost hel ieder weekend
opnieuw duizenden guldens aan repa-

raties" aldus de leerkrachten.

Tuin
Was er vroeger enkel een ,,hobbelend
stuk duin" en staat er nu een functio-

neel schoolgebouw, de duinen zijn niet

vergeten, want de tuin wordt aangepast
aan de omgeving, een beslissing van de
raad waar de leerkrachten bijzonder

gelukkig mee zijn.

Of latere leerkrachten ook zo gelukkig
zijn met het kado dat deze leerkrach-

ten: Liesbeth Postma, Marianne Bou-
touta, Loes Hofmans. Maarten Bothe.
Ardy Hennenian, M:nke van der Meu-
len en de remedial-onderwijzeres An-
kie Joustra de school hebben geschon-
ken, blijft natuurlijk de vraag.

Want de fraaie vijftienjarige kastanje-

boom op het schoolplein gepland, zal in

de toekomst, hoopt men, vrucht dragen
en wat doe je dan met kastanjes die

door de klas vliegen?

M.A.

Ruime klassen, zoals hier 3/4 in de nieuwe Nicolaasschool.

Foto's Europress.

Het klimapparaat, gloednieuw en bijzonder in trek bij de leerlingen van de laagste

klassen.

Plannen circuit en Bouweshotel
Vervolg van pagina 1

Maar daar wil president-directeur

Eug. Trautheim van Marlboro nog niet

aan denken. Op de persconferentie,

vvaarvan hij de leiding had, zei hij:

,,'Het Casino kent een groot ruimtegrek

éia een groot parkeerprobleem. Wij

zullen er echter alles aan doen, om het

Casino voor Zandvoort te behouden.

Maar als het Casino weg zou gaan en

ook het circuit zou moeten sluiten, dan
ontstaat er een geheel andere situatie.

Gedacht wordt dan aan een veel kleine-

re aanpak van de plannen die wij met
Zandvoort hebben. Wij zullen er echter

voor vechten om het niet zo ver te laten

Komen", aldus Trautheim die van het

circuit en het Casino, het circuit toch

vyel de .,grootste trekpleister" van

Zandvoort noemde. ,,Hct zou daarom
van grote betekenis zijn, als het circuit

als kar van Zandvoort, ook in de
toekomst de badplaats kan blijven trek-

Hcn", aldus Trautheim

Vragen

Inmiddels heeft het VVD-raadslid J.

Atteman. schriftelijke vragen gesteld

aan het kollege van burgemeester en
wethouders. Daarin haalt hij aan wat
het eerder genoemde grote landelijke

dagblad had geschreven, dat Zand-
voort een ,,superbadplaats" zal wor-

öen. Voorts, dat een rekreatieprojekt

in voorbereiding is, vergelijkbaar met
de pretparken in Amerika,,, dat het

circuit is aangekocht en omdat er om-
heen vakantiebungalows en een luna-

park gebouwd zullen worden. ,.Hct de

gemeente Zandvoort zou inmiddels

overeenstemming zijn bereikt. Wan-
neer deze berichten op waarheid berus-

ten, dan is het kollege van B. en W.
tegenover de gemeenteraad in ernstige

mate in gebreke gebleven door deze

raad voortijdig te informeren over ge-

noemde plannen", aldus Attema.

Zi|n kollega in de raad. de liberaal

Jongsma. bracht de ..facelifting" van

Zandvoort maandagavond in de raads-

commissie voor financiën ter sprake.

Hij vroeg het kollege zeer attent te

blijven voor de plannen en niet direkt

afwijzend daar tegenover te gaan slaan.

,,Anders zouden wellicht later linancic-

Ic voordelen voor de gemeente verlo-

ren gaan, zoals destijds bij de afwijzing

van het bowlingcentrum is gebeurd.

Een injektie kan Zandvoort best ge-

bruiken", aldus Jongsma

Wethouder Aukema stelde zich

minder positief op en vergeleek

de plannen liever mei de des-

tijds beoogde opzet van het

,,butlingcamp" en het plan ,.12

maanden zomer". Hij zei overi-

gens nu alleen te maken te

hebben met de procedures rond

de verbouwing en uitbreiding

van het Bouwes Hotel. Maar

óók met de zijnsinziens duidelij-

ke uitspraak van de raad met
betrekking tot het circuit.

'Operatie' dolfijn

ZANDVOORT - Een dolfijn van het

Doinrama in Zandvoort is »orige weck
vrijdag onder begeleiding van de politie

naar het Marinehospitaal o\ergebracht.

alwaar röntgenfoto's uitmaakten dat

het dier geopereerd moest worden. Die-

zelfde middag kon het dier weer terug-

gebracht worden naar het Duirirama.

Bejaarde gewond
ZANÜVOORI - Een 73-jarigc inwoon-
ster van Amsterdam is vorige week
vrijdag op het Gasthuisplein in Zand-
voort gewond geraakt, toen zij bij het

oversteken door een bestelwagen werd
aangereden. De bejaarde vrouw moest
niet hoofdletsel en gebroken been naar
een ziekenhuis in Haarlem worden ge-

bracht.

Admiraalzeilen

ZANDVOÜR I' - Het vastgestelde admi-
raalzeilen, dat tevens de opening van
het zeilseizoen in Zandvoort betekent, is

vanwege de wel zéér ruwe zee op
donderdag (Hemelvaartsdag) niet door-

gegaan. Deze happening nu is verscho-

ven naar Eerste Pinksterdag, zondag 7

juni.

"Concrete gegevens"

ZANDVOORT - In verband met de

publiciteit rondom de plannen van Mi-

chacl J. Hordo, de Canadese eigenaar

van Marlboro Hotels International

B.V. , holding maatschappij van Bou-

wes Exploitatie Maatschappij B.V. te

Zandvoort, heeft hel gemecniebesluur

van Zandvoort in een brief aan de

raadsleden een aant:\! concrete gevens

op een rijtje gezet.

Op dinsdag 26' mei jl. om IX. 1)1) uui

werd de burgemeeslei door mr. Houlo
uitgenodigd voor een spoedgesprek.

Om 19.45 uur vond dat plaats in Hotel

Bouwes. De heer llordo deed medede-
lingen over zijn plannen met de hotels,

maar in "t bijzonder over zijn voorne-

men tot aankoop \.in de Cena'. B.V. en

zijn visie over recreatieve ontwikke-

lingsmogelijkheden in het zgii. ciicuit-

gebied. De burgemeester nodigde hein

uit om zijn betoog in de vergadering

van het college van burgemeester en
wethouders op woensdag 27 mei om
16.00 uur te herhalen.

In genoemde collegevergadering heeft

de heer llordo aan dit verzoek vol-

daan. Tevens toonde hij hieibij de

maquette en tekeningen van de uiibici-

dingc.q. renovatie van Hotel Bouwes.

Tijdens de persconterentie, gehouden

op vriid.ig 2^' nici. heelt de burgomees-

ler (ip dcsbetieitciule \i,igen het huidi-

ge standpunt vjii ht-t gemeentebestuur

uiteengezet Uiluaiigspunt hiervan was
de dooi de raad i.i.d. 19 november 1979

aanvaarde motie met betrekking tot het

circuit.

Aanhouding
ZANI)\ t)OK I" - In (Ie nacht van woens-

dag op donderdag, vorige «eek. zijn

goederen gestolen uit een opengebroken

consuiniitieuagcn op do Itoulivarl Har-

naart. Tijdens een oiulerzoek trof de

politic bij de consunipliewagen oen per-

sonenwagen aan met Duits kenteken,

waarin een behoorlijke lioeMollieid be-

legde broodjes en snoepgoed aanwe/.ig

was. Tegen de 26-jarige eo l.l-jarige

,,in/ittendcn" werd pioces-virhaal op-

gemaakt.

Bekkenfractuur
ZANDVOORT - l-.eii SJj.iiige inwo-

ner van Z.MKhoint moest .ilgelopeti

zaterdag met een bekkcnti lUuui naar

het Mannciiospit.i.il in Ü\ci\ecii wor-

den gcbr.iclit, 11,1 een \eikecrsi>iigc\.il

op de kriusmg Boulev.ird liai naart en

de Van Galeusti.i.it ui Zandvoort. Bij

dal ongeval waren twee auto's tegen

elkaar gereden.

deiOÉipiiÉwii
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Welfare Rode Kruis

Van de afdeling Zandvoort v:in tul

Nederlandse Rode kuis vern.un ik

dat, zoals gehruikeli|k is tijdeu> Je
landeli|ke c.impagnc. de kraam ^-an

de Weltare-atdeling vim Zandvoort
op zaterdag 6 juni woer met op het

Raadhuisplein zal ontbreken niet

zeer traaie en nuttige h:indvverken.

Men zal er staan van 10.00 tot li..()()

uur. In verband met de grote lande-

lijke campagne krijgt de/e aan\i.e-

zigheid thans nog een c\tra cachet.

Het mooiste van hel mooiste is er ic

koop. Daarom hoopt de afdeling

ook op een cKtra kooplust van het

publiek. Er is ,.voor elk wat wils".

Van de opbrengst kan dan wcer
nieuw materiaal worden ingekocht.

Gaarne doe ik een beroep op u, a.s.

zaterdag deze afdeling eens extra te

ccdenken.

Viering feestdagen

De huidige voorzitter van het comi-

té ,, Viering Nationale feestdagen",

de heer J.H, v. Droffelaar, heeft

medegedeeld, op de a.s. vergade-

ring als zodanig te zullen aftreden

en zich niet meer herkiesbaar te

stellen. Hij wil zijn taak aan een
jongere kracht gaan overdragen.

Hij is echter wel bereid in het nieuw
te kiezen dagelijks bestuur zitting te

nemen teneinde de nieuwe voorzit-

ter van advies te dienen. Deze
, .mutatie-vergadering" zal worden
uitgeschreven op donderdag 10 sep-

tember, aanvang 20.00 uur in hotel

Keur aan de Zeestraat.

Kunstmarkt 1981

Onder leiding van Emmy van Vrij-

berghe de Coningh, die met het

artistieke toezicht is belast, zal op
zaterdag 13 juni a.s. op het Gast-

huisplein door het Cultureel Cen-
trum Zandvoort een kunstmarkt
worden gehouden. Het belooft iets

geheel nieuws te worden, dat in

deze opzetvorm nog nimmer in onze
gemeenten werd vertoond. Een ie-

der, die eraan wil meedoen, kan bij

genoemd centrum voor deze dag
een kraam huren. Men verwacht dat

de belangstelling zeer groot zal zijn

en er wordt daarom aangeraden,

om zo snel mogelijk zulk een kraam
te huren. De huur van een kraam
bedraagt ƒ 50.— . Om de kwaliteit

van deze kunstmarkt op een zo

hoog mogelijk peil te brengen, be-

houden de organisatoren zich bel

recht voor bepaalde inschrijvingen

te weigeren. Men wil nl. in geen

gval in de ,,doe-het-zeIf-sfeer " te-

recht komen. Raadzaam is daarom,
zich eerst .schrittelijk of telefonisch

aan te melden. Dat kan op woens-
dag en doderdag tussen 10.00 en

16.00 uur. De storting van het

huurbedrag geldt tevens als inschi i|-

vmg. Wanneer alles verloopt, ?ojls

men dat nu verwacht, /uilen er

ongeveer 45 kramen komen te sta.iii

en men hcopl nu m.iar op een

,,geweldige dag" met mooi weet en

een record aantal bezoekerslsicr^i

Bij opoe op de thee

De/.e week g.uiii we vom iL \.in,iiK'

eens een keertje bi) opue np iL'

thee, dat gebeurt niet Mc uiul-ii.

want de nianskeu-ls hebben lievet

iets anders, b.n opoe vertelt niij. ..'t

Is jammer, maei ik mot icioi [x'kcii-

ne d.il tic thee gien oitvinding is van

Z.uncrter', Thee is een aftreksel

\,in plantlilaere en de longdrink van

illustere tu'ure, u.-terondcr kaïsers

a) andere hoge omes en veural

t.inles In I ns;el.in(t is 't 'n waere
volk'-drank D'r hennen drie hoofd-

si lorttn, nl /Wiirle. groene en
kroie ihee niet 'n hocl vaeriaeties.

Grc -ne thee is niei iietermenteerd.

Ferr nientere is een soorlement
oxviidctie IroL'-i ) die present is iii de
sappe van 't hl ui. Hierdeiir worde
vluehtige sappe Licvf'rnid. die de

thee geur, kleur en sn"..!eK iievo. Bai

'l thee zette mot je len iheeluppel

met die /ooi 'ciuoike ofj len kum-
metie kokend waeier en d.il laete

trekke. Zwarte thee bek.in! drie

nienutc. D.iernae deur n /eeteefie

kv.-akke. ban is er ook noü hlok-

!hee. De f:ngel.inders noeme 't

..brighttea", Dat's etn Zaïiverse

uitvinding om die blacre t j vervoere

op 'n makkelukke mtienier. De
theeblaere worde d,in tol kocke
geperst en met aioineii. ticmbci en
appelsienen as loe\(>eL'ini; 'ebroikt

as medicain veur allerh.inue kwael-

tjes. Die blokke wiere vroeger in

Rusland ook "ebroikt as het.iehnid-

del. Ziezo, nou wete jcloi ajer es

wat van thee. Je ken tl r net zoveul

van drinke as je wil en wanneer je

wil. Vertel dal maer es an je mans-
kerel. a^ ie "n goeje boi heb. Je ken

die zooi ook ete. Dan mot je 't koke
met koejemelk. zout en yale-butter.

As je blokthee wil hebbe kan je die

kope in Amsterdam b.ii iene Simon
te Veld veur vaiftien guldens "n

blok. Het is erregens op de Prins

Hendrikkaej. maar neme jeloi nou
maer van opoe an. dat Fnns Hen-
drik indertaid liever wat anders

dronk as thee.

In de praathoek

Zandvoort zit momenteel midden in

de praathoek. Er zou heel wat te

vertellen zijn, want het gonst van de
geruchten en ook werkelijkheden.

maar iets werkelijks definitiefs valt

er nog niet te vertellen. Maar ge-

looft u maar, dat er achter de
schermen druk wordt geconfereerd

en dat er nog heel wat barrières

zullen moeten worden genomen al-

vorens de zaken in kannen en krui-

ken zijn. Er staat veel op het spel.

Héél veel zelts, want tenslotte gaat

het om de toekomst van onze ge-

meente. Over de vraag, of Zand-
voort een super-badplaats moet
worden met een maximum aan com-
tort en gezelligheid, of moet bliiven

afglijden naar forensenoord en be-

jaardencentrum. En met dit laatste

bedoel ik dan niets kwaads U weel

waar het over gaat. Over onze

Canadees, die eerst het Bouwes
Concern kocht met alles d'r op en

d'r an en nu zi|n oog heett laten

vallen op ons circuit niet de daarbii

behorende terreinen. Het li|kt zoop
het eerste a.inhoren /o eenvoudig,

maar in werkelijkheid is het ver-

schrikkelijk ingewikkeld. Wat dit

betreft beni)d ik on/c burgemeester

en oii.'e geniecntera.Ki helemaal

niet, intetjendeel, /i| st.uui voor /eer

'.cr.mtwoordtliike beslissingen, die

|e ma ir met /o een-tw ec-drie af-

siocl. 1 lei g. uit Cl tenslotte om, zoals

ik .il e. 'Klei .'ei. w,it g.tat er in de

nabiie kh komst met on/e i'enieente

gebcuien.'

Pinksteren 1S81

/o slaan wi d.iii th.iiis weei a.ui de

\oiii.i\oi.d van Pinksteren Men
/egt '\ei eens ,,1'inksteii.l.iL'eii n\ri

hesl.'s,e.')ti voor he! 'ei/oen D,.i i--

naluiuliik niet allild waar, want al

iK'ii'.cn we. wat bel weei beliett.

skLlue daiien. d.iii k.iii da.ir even-

goeii noi; wel een stialeiid sci/oen

op \olgen M.iar ia. siMleiide i'mk-

sleuiagen pikken we desond.mks
ir.a.ii al te maau mee.

K.Sr.
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ZOMERPAWTALOWS
STRETCH .

, 52,50

62,50

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V
PyLSLAAfy 5, TEL. 244609

Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten
TEAK DEURPLATEW

\/Vandplaton, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en li|sten. WandKurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementensysieem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-
deuren, 'ialoondeurcn, gereedschap.

Konomjzoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER.

Zaterdags geopend tot 4 uur. 's Maanc. ^s
ges/oren. 's Middags van 12.30-13.30 uur

gosloton

cjQBGiiaiaQaBaBisBacissBiiaaBaaBaaBB

Zomerhuisjes
te huur, o.a. van 27
juni tot 18 juli. Met
gebruik van alle at-

tracties.

Ponypark
Slagharen.
Een Wereld vjn Plpzier'

Tel. 05231 -1596 en 1317

Officiële

Volvo-dealer

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

SCHILDERS" Ei

B3Ni\JEN-en
BüiTEiMSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelogd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN IMIETDUUR

-r>
Ie en 2e hypotheken tot 125% mogelijk

H. P. Kooijman
BV

ZANDVOORT
Brederodestraat 8
Tel. 02507 - 1 32 42

Ook voor CfIverse

merken ii>ruil-au!u Vs

volvo

Heimorsstrdüt 1 Zandvoort
tolcfoün 02507-12150

HANDWERK

Wi) maken ze voor u

Zie onze
nieuwe collectie

Schaghelslraat27
HAARLEM

Tel. 023 -32 70 19

PULAJOEGOSUVISCH RESrA((RAiVT

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf / 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortseiaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca -lOOm moderne
gifstof iC'ordc kantoorruimte
voorzien v;inllfter^

eventu(.'Ol inumfs Vc-inn1ca 200rT-i

'• r' 1' I ' <] ,' '•'! V'.' ' ili-,iilTltcM

G.F. Oesterreicher
& Partners ö2o-7é/8b8
r.'
•

i I'
M' lr.l-5 1

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAIM
Roinwardtstraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65

Bagagewagens
v.a.750.-

VERHUUR
75,- per week

Boottrailers

v.a.595,-

Holland trailer

Riinlanderwec) 1 195

Nieuw Vennep
tul 02526 73800

METAAL-
DETECTORS

voor beroep
en vrije tijd.

Postbus 573, Voorburg
tel 070-867240

VERLOREN
Vrijdag 29/5, omg.
A.H., Binnenweg:

gouden
armbandje.

Terug te bezorgen legen

beloning. Tel. 288572.

É
È

Donderdag
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W/êêkéhddiehsién
Datum: 6-7-8 juni 1981

Artsen:

lluisarlscnparktijk Bouman, Mol en

Riddcrhos: B.K.J. Bouman, tel. 15600.

Verdere inlichtingen omtrent de week-

enddiensten worden verstrekt via de

telcfoonnumcrs van de huisartsen. An-

dcrson, tel. 12058; Drcnth, tel. 13355;

Flierinsa, tel. 12181; Zwerver, tel.

12499.

Tandarts: iel. 023-313233.

Wijkverplesing: zr. T. Dijk, Lorenlz-

straat 435. Zandvoori, tel. 12382.

Apotheek: Zeestraat Apotheek. N. v.

Bcrkel. Zeestraat 71, tel. 13073.

VcrloskundiRe: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel.

02507-14437, b.g.g. 023-313233.

Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbeckc-
straat 17, lei. 15847.

Gcslacht.sziekten: voor algemene infor-

matie: tel. 023-320202, dag en nacht.

Storingsdienst gasbedrijf: tel. 17641.

Politie: lel. 13043.

,

•-'
. - />

•

Brandweer: tel. 12000.

Taxi: tei. 12600 en I6K43.

Algemeen maatschappelijk werk Zand-
voort: Noorderstraai 1, tel. 13459,

b.g.g. 023-320899 of 320464. Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

maandagavond van 7.Ü0 tot 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten aan verbon-
den zijn.

Buigelijke slanij:

Aemilie Michelle, dochter

van der Werf en L.E.H

Geboren:
Fabicnne
van J.M.

Langenegger.
Overleden:

Anna M.C. Koning, 50 jaar; Petrus J.

Hagenaars, 100 jaar; Antje Hulsker,

geb. Zegveld, 93 jaar; Karl Mulder, 75

jaar.

Kerkdiéhstm
Zondag 7 juni

Hervormde kerk. Kerkplein: 10.00 uur;

ds. C. Mataheru, belijdenis van nieuwe

lidmaten, viering h. avondmaal, mede-
werking van het kerkkoor, crèche aan-

wezig.

Jeugdhuis achter de kerk: geen jeugd-

kapel.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:

9.30 uur: ds. P. van Hall; 19.00 uur;

geen dienst.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-

straat 15: speciale Pinksterdienst, ver-

zorgd door eigen leden, 10.30 uur.

Room katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote

Krocht: zaterdag 6 juni 19.00 uur:

eacharistieviering met orgel en samen-
zang; zondag 7 juni 8.45 uur: stille

eucharistieviering; 10.45 uur: plechtige

viering van Pinksteren met toediening

van het h. vormsel door Vicaris H.

Kuipers met medewerking van het jon-

gerenkoor ,,De Toorts".

Radiokerk Bloemcndaal, Vijverweg 14:

9.00 uur; ds. E.Th. Thijs; 10.30 uur:

oecumenische dienst in het Openlucht
Theater te Bloemendaal; 19.30 uur: ds.

L.J. Boeyinga; maandag 8 juni: 2e

Pinksterdag 10.00 uur: ds. L.J. Boeyin-

ga-

Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00

uur, woensdag 20.00 uur: diensten in

gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-
noord.

Nederlandse Christelijke Gemeen-
schapsbond: gedurende de zomermaan-
den geen bijeenkomst in huize ,,Pniël",

Zuiderstraat 3.

Volle Evangelie gemeente: zondagmor-
gen 9.45 uur: dienst in gebouw Voor-
straat 100 te Katwijk aan Zee.

Mode in paviljoen tiei

ZANDVOORT - Was was dat voor

een drukte in strandpaviljoen nr. 10

's morgens om 10.00 uur?

Wel, de vereniging Vrouwen Van
Nu had in samenwerking met me-
vrouw J H. van Nooycn van dit

paviljoen en de modezaak Bcach-In

(Passage 24-26, bij het Dolfinarium)

een modeshow georganiseerd.

W^TERSTMDEN
ZANDVOORT - De waterstanden

voor de komende week:
Datum HW LW HW LW
4 juni 5.17 1.02 17.42 13.22

5 juni 6.00 1.44 18.35 14.09

6 juni 6.52 2.28 19.26 15.03

7juni 7.39 3.19 20.16 15.48

8juni 8.31 4.15 21.10 16.36

9juni 9.31 5.11 22.09 17.35

lOjuni 10.38 6.08 23.14 18.38

11 juni 11.47 7.07 —.— 19.43

Terwijl ieder zich de koffie met
appeltaart goed liet smaken flaneer-

den de mannequins in de mooiste

badpakken en bikini's van maat 38

/m 48. Er werden exclusieve bad-

pakken van o.a. Cottex uit Israël

getoond, gecombineerd met prach-

tige heel grote sjaals op één schou-

der geknoopt of met japonnen in

dezelfde kleuren, magnifiqueü

Ook uit Mexico en andere zonnige

landen waren chique modellen te

zien, gemaakt van fijn materiaal,

dat na eindeloos zwemmen, zonnen
en wassen niet lelijk wordt. De oh's

en ah's waren niet van de lucht. We
zagen steeds weer andere leuke

variaties aan ons oog voorbijgaan.

Tevens werden zomerjurkjes en

pakjes getoond voor minder warme
dagen die op verschillende manie-

ren gedragen konden worden, doel-

matig en leuk.

Vrouwen van Nu bekijken de
mode van morgen.

We hebben genoten van de show

die met verve gebracht werd door

de mannequins. De zoon van de

eigenares van Beach-ln, Ron Kaal-

is, showde mooie zwembroeken
(o.a merk ,,Hom"), shirts en shorts

op voortreffelijke wijze, allemaal

van goede kwaliteit en leverbaar

t/m maat 56. De dochter, Ans
Kaalis, ontwerpt evenals Ron zeil

modellen, die op eigen atelier ge-

maakt worden, t/m damesmaai 52.

Bovendien wordt modieuze prothe-

se-badkleding ontworpen en ge-

maakt.
E.v.A.

^piitsSpaaractie
vanide Rabobank!

ftwi:

Cadeauvoor lüeuwe
en bestaande spaarders.
Iedereen die tenminste f25.- op een
bestaande of nieuw te openen spaar-

rekening stort, krijgt het boekje

"Toer 'ns anders" cadeau (zo lang de
voorraad strekt).

Nieuwe spaarders f.7.50 premie.
Voor alle nieuwe spaarders wordt bovendien
een spaarpremie van f7.50 biigeschreven

op de nieuwe te openen spaarrekening,

bil een minimum eerste storting van f25.-.

uczTiabobanh S
u l-~—

'Toer'ns anders'^boekje cadeau.
"Toer 'ns anders" is een handig boekje, dat u globaal informeert over grote en vooral

kleinere bezienswaardigheden, die met ai te ver van uw woongebied afliggen.

Rabobank Q
Deze speciale spaaractie

duurt van 18 mei t/m 12 luni. IE

SoftbaH bij Zandvoort75

ZANDVOORT - Bij Zandvoort'75
zijn plannen ontwikkeld om te komen
tot een softball-afdeling binnen deze
snel groeiende vereniging. In eerste

instantie wordt begonnen met damcs-
softball en het streven is om te begin-

nen met circa 16 dames.

Deze groep zal zo mogelijk begin of

half juli aanvangen met de trainmg en
naar aanleiding van de daar opgedane
ervaringen zal naar de mogelijkheden
worden gekeken om met ingang van

het seizoen 1982 deel te gaan nerhen

aan de kompetitie. De minimum leef-

tijd voor dames-softball is 16 jaar.

Degene die interesse hebben in deze in

Zandvoort nooit eerder beoefende tak

van sport kunnen contact opnemen met
de heer H.J. Koning, Lorentzstraat

357. tel. 16942.

(AduTIcniu'i

Aanwi"-/iq 930 kl,isf,i(4. ; I i-i--i

500 populdire plal'>n '<'/i \,.z,-

plillf'n 1 .:00 pop-plc)tf-r '00
plaiun met volksm JZii'K 100
kinrlcrpliilen en 100 plalen met
Iiif'f3tt.ur en gesproken mjoo'ü

Openinngsti|den:
maanci.ig 19 00-21 00 uur
vrijdaij ^"iOO-17 0'Juui
vnidaq IQ 00-21 01.' uur mhouui

OesSaagde^

ZANDVCX)RI - De liiern.iMilt'cnilc

IcerliniiLMi '.in de V(\m (icrtcnli ich.-

scluHil voor M.ivo bL'h.iaUlen hel rii.ivu-

4 diploma'

Dun B.innink. RobliL-ii H.iricns. H.h-

hc! Bccker. Irrn,i Bcilschni!.)! I.ici.h

v il Beldl, Astiul Ucrkh(uil. I'juhi

Hcikhinii, i-lh Bol, (icrard Bouke .

^'uk\ ten H,i(iL-ke, W im Biichei, Ron
Bi|stL-f\el(J i.llcn Do'.sr; ( "or f)r,ü|e'r

(> iiL'd v'kiclIl'. Diinriii de drehher
MaiKJii ! ielluuMii.in. .Ntarim Kamper--

Vniirt Ki)p r I-eien Keper: lieieii

Kiiprr .M.irui \,m Meelcn; K.aeii Mi ie

lei. Minani Moelee, Mse Mnienaai
f luri-, Muiena^ i Ariette Nieuv,e'-,lnii'-.

Lsthe: Siiiiis. ( oen Spiers; 'lanj i Ter-
maa'; .Mirjan, i Imirnburg. l-rari',

V'eeinian Maiiien S'erL'CC-t V-Iaaiice

Vor J,:n !! irni de \ rie-.. RnherI U is

\\H l-.es en Monique

ZANDVOORT - In het Cultureel

Centrum aan het Gasthuisplcin in

Zandvoori is veel moois te zien.

Veel, wat interessant is en onge-
meen boeit. Niet alleen op kunstge-

bied, maar ook uit historisch oog-
punt.

Meer en meer groeit dit centrum uit tot

een bezienswaardigheid, dat ook bij

onze gasten (vooral de buitcn/andcrsj

in de belangstelling komt te staan. We
kunnen dit persoonlijk telkens opnieuw
constateren wanneer we, daar zelf eens
een bezoek aan brengen.
Drie tcntüonsteliingcn werden zater-

dag 30 mei met enig ceremonieel ge-

opend, ze zullen duren tot en met 14

juni a.s. en elke dag geopend zijn van
13. 3ü tot 16.Ü0 uur, behalve op maan-
dag en dinsdag. De toegang is gratis.

De kunstenarcsse Emmy van Vrijberg-
he de Coningh, die met de artistieke

leiding van het Centrum belast is, heeft
er gevoel en begrip voor, wat het
publiek interesseert. Zij draagt dat uit

op een onnavolgbare wijze. Zelf een
bekwaam en veelzijdig artieste in de
teken- en schilderkunst, met een warm
kloppend hart voor het nog vele moois
in Zandvoort, toont ze (en dat op
overduidelijke wijze) in tekeningen en
teksten hoe dat alles tot stand kwam.
Kleuren mengen en opbrengen behoort
daar óók bij. Zij beheerst haar onder-
werpen volkomen, die uitmunten door
een uitgesproken gevoel voor de reali-

teit.

In de regentenkamer exposeert de

Zandvoortse bomschuitenclub, die elke

dinsdagavond bijeenkomt. Het grote

werkstuk van de vereniging, waaraan
men jaren heeft gewerkt, is er nu in

! (ip

J!en
een

een

volle prach: te 'i.'wontieie'

schaal ! np !(1 Ook m.xl
andere nn^l^ehllUen onder meer
uit Katwijk zijn ei te zien. Cdigelooflijk

tr.iJi en prcties /Jjn de uerkstukken
gemaakt. hel,;een des te meei boet
omdat de bo^i^chulI, uaarmee wocid
de Zandvoortve visserssloo! uu-, oer
niet meer besttiat en vanwei-e de hoge
kosten ook niet meer uordt !:einaakt.

Het !s een ..platboom-vaiirtu:!;" dat

door ?ijn hoge ligging gemakkelijk kon
landen op onze vlakke kusten. Onge-
meen boeiend is het om te zien. hoe
zulk een vissersboot er in de vroeger
jaren uitzag Onze volijverige bom-
schuitenbouwclub is nog lang met uit-

gebouwd en vervaardigt nog steeds

nieuwe model-exemplaren. Het ligt in

de bedoeling dat ééln daarvan binnen
afzientbarc tijd als curiositeit in onze
nieuwe raadhuisvleugel zal worden op-
gesteld.

In de bovenzaal van het Centrum, toont

Anna Lengkeek de resultaten van de
tekencursus die zij daar elke dinsdag-

avond geeft. Wie naar verborgen talent

speurt - en die zijn er hier - kan op deze
expositie zijn hart ophalen. Er is bij-

zonder mooi en kunstzinnig uitgevoerd
werk bij.

Dit wat betreft het drietal exposities,

doch daarnaast zal men in de talrijke

vitrines een groot aantal voorwerpen

van uiteenlopende aard over Zand-
voort kunnen zien. Ze zijn alle voor-

zien van verklarende teksten en spre-

ken over zichzelf. Het is een deel van

Zandvoorts historie in volle glorie'. In

hoofdzaak bijeengebracht uu opgravin-

gen of aanspoeling, maar ook vele

curiositeiten, in de loop der jaren

bijeengebracht.

K.Sr

UITZANDVOORTS HISTORIE.

e beest in de luinen
In het midden van de vorige eeuw
woonde er een rijk man in Haarlem,
die doorging voor moeders leukste.

Hij probeerde iedereen die hij kon
op slang te krijgen en omdat men
hem in Haarlem doorhad, had hij bi)

zijn stadsgenoten niet erg veel suk-

ses.

Maar de eenvoudige visser.wrouwen

uit Zandvoort, die bij hem aan de
deur hun waren verkochten, kon hij

gemakkelijk wat wijs maken.

Het monster

In de winter van 1846, toen hij

volgens zijn verhaal op jacht was
geweest in de duinen bij Zandvoort.

moest hij haastig vluchten toen hij

vlak bij het dorp ineens een groot

vreemd beest was tegengekomen Hi/

had dit aan enkele Zandvooriers, die

hij onderweg tegenkwam verteld, en

al snel was het praatje verspreid dat

het in de duinen niet pluis was.

De vrouwen die naar Haarlem moes-

ten om hun vis uil te vemen en

gebruik maakten van het Visschci-

spad, waren dits dubbel op kun
hoede.

Eén van die vrouwen, een zekere

vrouw A. v.d. Mije was in februari

1846 in de keuken van bedoelde heer

gekomen. Zij vertelde daar over de

geruchten die in Zandvoort de ronde

deden en vroeg aan één der gedien-

stigen of zij mijnheer mocht spreken.

Nu ze trof het: mijnheer was thuis en

goed geluimd, hij zou haar zeker te

woord willen staan.

tref. Ik moet je zeggen dat die

Zandvoorters echte mannetjespiillers

zijn. Heus, het heest dal btj jullie

dorp zat was echt geen lieverdje,

maar jullie mannen hebben liet zo-

veel schrik aangejaagd dat het ge-

vlucht IS in de richting van Heems-
kerk, het is daar dan ook gesigna-

leerd."

'Levensgevaarlijk'

Gevraagd:

kantoormedewerkster
voor halve of hele dagen.

Vereisten:

- typevaardigheid;
- enig administratief inzicht.

Inlichtingen: onder nr. 02507-15465 of 18343,
vragen naar de heer Schooncveld.

Te huur aangeb.:

1-pers,

gestoffeerde
kamer

Cd. 5x2,25, rnct kitclio-

nette en balkon. Gebr. v

douche en toilet. Huur

f 275.- p.m. eorysom
^500,- Inl.'

Zandvoort Housing
Service, tol. 02507-1469B

Hel !-• mei scliik als nicl mirw erken:

de mliiM mj!cv\ikKcldc /i|n dK'weJkc hel ininsi

lil de war raken
N. C'Jianiloii

(1741-1794)

HÜRLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKEIMHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

hccll alleen maar mirwcikcn dic iiooil in de «.ir ra ken I

\llijd bel loiiu haal. lol op de si.'eoiule iiaiiukcurie'

Hel Is een mooi iieUik. /ulk een utirueik lehe/illen,

WULI.ICHt' mis VOOU VMM KfAC?

Te koop gevraagd:

OUD GOUD
hoogste prijs, contante betaling.

FA. BOS
Bakkerstraat 7a - Zandvoort.

Toen men mijnheer vertelde dat een

vissersvrouw uil Zand\ oort hem wil-

de spreken, liep hij dadelijk mee
naar de keuken en zodra hij de

i'roHvv zag, schudde hij vol verwon-

dering zijn hoofd, en zet: ,.Hoe durf

je dwars door de duinen nog naar

hier te komen' Je weet toc/i iuie

gevaarlijk het is. Ik heb vlak hij het

dorp een ajsehuwelijk beest gezien,

ik kan het met thuisbrengen, niaai

gevaarlijk is het. dat is zeker

En hij dikte ziin grap nog wat aan,

door te fluisteren: ,.Jij bent eén van

de belangrijLsie viouwen uu het

dorp, kun je er niet voor zorgen den

de mannen een klopjacht houden om
het monster te vangen, want itnder\

hen ik bang dat het op een gege\ei)

moment jullie kun aanpakker In

deze wintertijd is hel giiw-iig. </,•

mannen kunnen toch weinig iiit\ uren

en het beest zelf is door de liongei

verzwakt."

Klopjacht tegen

wil en dank

De mannen die niet zowe' i n/j In'i

veihaal van de llaaileniimi ViU',-i-

den, konden ZKlialnci iiieloi..ni K

ken aan de angsi uin hun ivf, ik''/

O/ ze wilden o' niet. ah .< !'hui\

waren inoe\ien .-e o/' klopiiit ii: e-''"'

Om de vn>in\en genist ie sh-lli-it

All i//(ii7i ;(' nu I 11 //(/(' 1 ct/iuli i' il.,iis

..l/l» ;c het inonsiei tui g: .-icn

hadden, mam hel hee\l zuil, ven

silink hadden uangeiaagt! lUi: hei

zieli voorlopig wel mei nieei zou
laten zien", enz.

De li.nirlemmer i enuirii dn hij ge-

ruchten. Hij vetleni^t'e ziin grap.

want toen ito»»' Van der Mijc enn;i

lijd later hij hein ihiii', knain imi w.
Ie \ er kopen, liep itii zDgi'naanut //<(•/

toevallig de keuken hmnen i'ii nep
\einisr .,\Val hen ik blij dm ik je

Net gerucht

en

dt

I-u e en u/.v

v-eiil (" UI'-

'1,'t \in'ri,:!i>

I ; i ((/( /.inü-

De vrouw lertelde iri 'geuren

kleuren toen ze thuiskwam wat

Haarlemmer hitiir had toe: eni ouw d
Deze zat ecliter met de i;i'l-iakken

peren, want hij moest de grap verd'T

spelen. Hij vertrok een paar dui;en

later naar Heemskerk t^r, eaf duiir

aai' de kDchlehi n rs er h i\i\tuliHTs

uu de nnii;c\!ng rl.iik wu; geit! .vn

he; jruunje lO'ui h slruitien dal het

heest \a!i /juuhour! zn '. nu sih'r.l-

hield m de Hcvnskcrke' iliiirv r:

Deze mensen «c'i (/; h.et i '"it lit door
en speelden het spel

Zandvoort let Bi -i^eit

ntiiier en w hel '.to

;;. ..oi hl naar hei mi i" ,.

voixt

Ontknoping

In 'h numntl !'.ir'! lm' I' 'Uiarl

nier in een hitheig unn de

enkcie /iJ'k/i norrcrs /
hem (i) hij 11 CV' on .i<i

•'.''
i

u.i's. Hl] tiniwihii ede he\e

en L, II \ an de /uiiih (>o'W\ : i

sihann'ei .,./< hch; -•' <v i:.i

iit'tv gezien n\ini i
• zie: < i ~ • ut

uu'

Ih Huuileniiiu I Ihgo'i lir'l '
' h

i'ii liij \ erleUte !n r. h ,; ,.(

luiriu was. ..(Kt), ji.'.'i. welen,

gratie le.'iiiiru! tuk it-iü II I ;

eer: paar \ > \'n
i ;, i ati i'i' i 1

1

i'i (V iliil 1 ' rv Ifikkt

.' e II ei'

i roeven

tl .

h,K,

il iiiei hesuiat en

•IJ

l.rhh,heleiniuil

zi \ oix .-•'(.'(' koik aungen'f'U'i:

loii: ik zneel sukses had. nit'. st tts

wi'! : olhouiien en oi'i jiillu i: >rjhis

ten heb ik het heist maat n.j.ir

Ihitnskerk laten \Ui(!itii: Dai\'

laje.eii ze er helemaal iii Mannen,
ik hl h \ rel filezier et h''"' ' '< '« hooi:

dal jidhe het nu; nu ; kwahii nemen
Ki'iti. zit ;i(ie eins min in i,:!.''i m'
1 en lil

dar lid/te

wriuügd

ik Itlllili /,'Ci'" ('/' l/l''

iiuiii Hictnskeik lu

'v.

ith,
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''Geslaagd!^'

de "geslaagde" fiets-
• altijd kwaliteit

® prima service
«vele modellen, maten en kleuren

l^''^
je vakkundig adviseren

f^om gauw langs bij:

PETER

./^

CA n • f , ,

""'^^^^^«^^ -'S - Zandvoort - Tol. 1 44 99

timmerwerk,
azing:

en van
en Isolerende

twee
Scholz Bouwonderneming
Hardhouten deuren, ramen, kozijnen en

schuifpuien leveren wij, voorzien v£in KOMO-
keur. rechtstreeks aan particulieren vanuit onze

gespecialiseerde timmerfabriek in elke houtsoort

en maat. .Mie deuren en ramen worden door

ons ook vakkundig afgehangen, voorzien van

hang- en sluitwerk, glas o( isolerende beglazing.

ISOLERENDE BEGLAZING leveren en

plaatsen wij. mede door grote opdrachten van

bedrijven, instellingen en overheid, tegen de
aagste prijs.

Ook onze warmte- en geluidisolerende be-

glazing is voorzien van KOMO-keur en voldoet

derhalve aan de strengste normen welke aan
isolerende beglazing moeten worden gesteld.

« levering in alle maten en dikten vanaf
4 mm

• prijzen vanaf F. 195,- per m2 geplaatst
• subsidie 15% (maximum F. 750,-)

'iamgllirv"'"T>- * huurders-, huiseigenaren- en woning-
sRKEjro "^ bouwverenigingen 10% extra korting

DBEDRUF * levertijd max.5-6 weken

^^ o verzorging van uw subsidie-aanvraag

^^^^^ • gelijktijdige vernieuwing of reparatie van
^j^fl^^^^Hj^^. ramen en kozijnen.

r 1

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
48

Bedrag mnd.

289, ;4

'J27,34

565,53

703,73

60
mnd.

129,93

247,15

364,37

481,59

598.81

96

mnd.

98.93

184,15

269,92

355,68

441,44

120
mnd.

238,43

313,71

388 99

Ie en 2c hypotheken tot 125% mogelijk
Informeer ccn^l

Holmorsstrant 1 • Zandvoort
telefoon 02507-12150

Fa. Gansner & Co.

Voor een glashelder advies, vrijblijvende offerte

en timmerwerk van de bovenste plank:

P.F. SCHOLZ BOUWONDERNEMING B.V.
Ampèrestraat 1 1 1976 BE !Jmuiden Telefoon 02550 - 3 19 44

GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN
Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna, Faber, Benraad gashaarden.
Toonzaal:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

in zandvoorl

GixDJcyiiersbpcirnS
Voor

-'

Glos In loco rot^co

,

Gebrand scriiacroc romen

Cof_n. slcagrsjtr^ Ut 1C09M

.

WEEKRECLAME BIJ DE KAASHOEK
Ze is er weer!!

GRASKAAS o qr
goudgeel van kleur, heerlijk van smaak, heel kilo %3m%M^9

Vgtsg

SCHARRELEIEREN c nn
20 stuks WjfWW
Heerlijke verse ^^ ^
GRASBOTER ..... 2,45

Tot ziens bij de

^^^ KAASHOEK
Haltestraat 38, telefoon 15000

bouwes' agenda

s^ bouwes hotel
5 en 6 juni:

dansen en dineren
in ons a la carte restaurant.

7 en 8 juni, Pinksteren:

in de avonduren dansen tijdens

en genieten van ons speciale

Pinkstermenu a f I. 47,50 p.p.
Tijdens het diner modeshow, verzorgd
door Robert Phiiippe, damesmode,

uit Zandvoort.
op beide dagen thé-dansant, aanvang

15.00 uur.

Op speciaal verzoek van onze gasten:

Trio Mitsey Smeekens.

ledere zonnige dag: even heerlijk

genieten op ons nieuwe terras.

hotel^^ palace

7 en 8 juni, Pinksteren:
zowel tijdens de lunch als het diner

serveren wij u in ons
Panorama-restaurant het speciaal

samengestelde Pinkstermenu
3 fl. 29,50 p.p.

Wij zijn er ook voor uw kinderen

^
kindermenu a fl. 12,50

dolfirama

Speelse zeeleeuwen- en dolfijnenshows
en een bezoekje aan de onderwater-
galerij. Dagelijks 4 voorstellingen.

Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21 .00 uur.

Voorinl.: bouwes hotels: 02507-15041.

iPASFOTO's
I stuks

20,00

10,00
Galerij Kerkstraat, winkel 8

I )c i;i x.'(.lk( H )p,ste IVuyo >1 tI )~>.

(.IcScdiin, ko.M ƒ 16.995.-(iiKl. H.T.W, ). n;u

is \\erkelijk \\ eini.u :ils u c\cn kijkt n;i.ir

ilc/e ^ iXMSODiis :iiilo.

! J1 :ii.s u dc/.e .SOS Sechii ii;in

\ cr.ncliiki mei zijn o man iviiicii. Hel v.iKe

16.995,-
;il>.SL\l;in i.sJc .-^IIS ook le\eilxi;ir in (il.,

Cil.S , .SIJ . Biv.ik en Diesel \ ci>ie. Hij (.Ic

lVii;;o)i .-iOS i.s;illo ruim: (x. ik tk' kcu/,c!

DE 305 KOST
WERKEUJK WEINIG.

DE 305 HEEFT RUIMTE
VOOR COMFORT.

\i. iliniik \ (il.ui.nM.li."< iltu aicIXil! in iini.
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Peuters

vieren

-feest-
ZANDVOORT - Vorige ucck woens- „hun" feest. Ook voor Marjolein Mol-
dagmorgcn was het precies vijf jaar tce even een ogenblik om terug te zien,

geleden dat er werd gestart in NicuV en met blijdschap te constateren dat de

Noord met een pcutergroep. Reden voor peutergroep nog steeds in een behocrte

Marjolein Moltee om dit lustrum met dé voorziet. In de loop der jaren zijn er

peuters, momenteel zo'n 67 hummel- heel wat moeders geweest, maar het

tjes, uitbundig te vieren. Gelukkig was systeem, één leidster en hulp vn één
het zonnig weer, zodat er veel spelletjes moeder per dag, werkt nog steeds. Ook
buiten voor 't Stekkie konden worden is nog steeds het voordeel dat de peuter-

gedaan. Er was een balicgooitent, rin- groep dezelfde „schooluren" aanhoudt
gen werpen om flessen, koekhappen, als de lagere scholen. Dit betekent van
krijten, veel limonade en chips, en 08.45-11.30 uur, en 's middags van
hoogtepunt: „de ijscoman kwam 13.00-15.00 uur, en wocnsdagmiddags
langs". vrij. ,,Peuters mogen of 's morgens of

Kleverige vingertjes, kleverige toetjes, 's middags komen, maar niet de hele

maarr met de zelf gemaakte bloemem- dag, daar zijn ze nog te klein voor"
hangers om, weer eens wat anders dan aldus Marjolein die zich opmaakt voor

een fecstmuts, vierden de kleintjes de volgende vijf jaar.

Pinksterraces met Euro

kampioenschap Formul
ZANDVOORT • De Nederlandse Auto- dag is ongetwijfeld de 8e ronde voor
sport Vereniging organiseert op maan- het Europese kampioenschap in de
dag Sjuni de Internationale Pinksterra- Formule 3. Met één Nederlander,
ces op het circuit van Zandvoort. Vijf De Santpoorter Michael Bleekemolen,
races zullen er die dag verreden worden welke in de eerste helft van dit seizoen
waaronder een race over 22 ronden ongetwijfeld verdienstelijk scoorde in

voor het Europees kampioenschap For- het Engelse Formule 3-kampioenschap
niule 3. is ongetwijfeld een serieuze kansheb-

ber voor de overwinning in een race
Ongetwijfeld spectaculair zal de ope- over 22 ronden. Bleekemolen rijdt in

ningsrace op deze dag in de Renault 5 een Ralt RT 3, hetzelfde merk waarin
Alpine klasse zijn. Achtentwintig rij- Jan Lammers in 1978 de Europese titel

ders strijden om de Mariboro Trophy. behaalde. Michael wordt financieel on-
Na de eerste race, op tweede Paasdag, dersteund door reinigingsfirma Glezon
gaat John Vos met 15 punten aan de uil Den Helder en Hotel Bouwes uit

leiding, gevolgd door Frank Caron met Zandvoort. Ook een kanshebber voor
12 punten. John Postmaa staat op de de overwinning is de Italiaan Mauro
derde plaats met 10 punten. Wie deze Baldi rijdend in een March-Alfa Ro-
race gaat winnen zal pas op de finish-

streep bekend zijn, daar door de felle

gevechten menigeen in de race zal

inoeten afhaken.

meo.

De races op 2e Pinksterdag beginnen

om 12 uur. De toegangsprijzen zijn

vanaf ƒ 12,50, terwijl kinderen tot 12

jaar, onder geleide gratis toegang heb-

ben. Voor iedere bezoeker is er een

gratis programma.

Programma

Zaterdag 6 juni: trainingen vanaf 10.00

uur.

Maandag 8 juni: 12.00 uur Warm Up
Formule 3; 13.00 uur Race Renault 5

Alpine; 13.40 uur Race Produktietoer-

wagens boven 1600 cc; 14.20 uur' Race
Formule Ford 1600; 15.00 uur Race
Produktietoerwagens tot 1600 cc; 16. 00

uur Race Formule 3 voor het Europees
kampioenschap.

i.i de tweede race komen de grote

Produkrietoerwagens aan de beurt. De
zware Camaro's zullen weer over het

rechte stuk denderen om daarna zwaar
te moeten remmen voor de Tarzan-
b.ocht, waar menig duel uitgevochten

zal worden. Voor de toeschouwers een
ideale plaats om het verloop van de

race te volgen. Het wordt tijd dat voor

de Zandvoorter Berend Oeberius Kap-
teyn zonniger tijden aanbreken. Steeds

bleek hij in eerdere races de snelste in

de training, maar moest in de race met
domme f>ech afhaken.

Formule Ford 1600

Voor het Racing Team Holland gaan
de zaken voorspoedig in de Formule
Ford 1600. In het Benelux kampioen-
schap gaat Cor Euser aan de leiding.

Het talent uit Oss is ongetwijfeld de

favoriet voor de zege, alhoewel team-
genoot Jaap Vcm Silfhout alles op alles

zal zetten om het Euser zo moeilijk

mogelijk te maken. Een sterke inschrij-

ving vanuit België, waar Didier Theys,

ook al aan de start in de Formule
3-race, de aanvoerder van is. Liefst 42

inschrijvingen kregen de organisatoren

binnen, terwijl er maar 32 mogen
starten. Ongetwijfeld zullen de cou-

reurs in de trainingen op zaterdag fel

strijden voor een startplaats.

Een vol deelnemersveld in de kleine

Produktietoerwagens tot 1600 cc. Al-

weer een vol deelnemersveld. De Tal-

bot's Rally 3 zorgen voor de grootste

deelname in de klasse tot 1300 cc,

terwijl in de klasse tot 1600 cc de VW
Golf GTI van Kees Kroesemeijer waar-

schijnlijk zijn derde zege dit seizoen zal

behalen.

Formule 3

Hoogtepunt op deze tweede Pinkster-

Evenementen
zaterdag 6 juni: Windsurfwedstrijden,

-^strandpav. IB, T, Akersloot. Inl. tel.

"-; 12547.
'• maandag 8 juni: Internationale Pink-

.'. sterraces, formule 3, circuit van Zand-
'. voort, aanvang 12.00 uur.

'. maandag 8 juni: Clubwedstrijden
'• WVZ, 3e lustrumviering,

. Zuiderstrand.

dinsdag 9 juni: Avondfietstocht,

strandpav. 8, ± 30 km. Aanvang 19.00-

19.30 uur.
- woensdag 10 juni: Strandloop .4 en 8

km. Start 19.30 uur strandpav. 18. Inl.

• tel. 020-848908.

Voor inlichtingen en nadere inlorma-
tie: VVV Zandvoort, tel. 02507-17947.

Snelschaken

ZANDVOORT Donderdagavond
houdt de Zandvoortse Schaakclub al

weer voor de 3e keer het open snel-

schaakkampioenschap van Zandvoort.
Jong en oud zijn weer welkom om de
strijd tegen de klok aan te binden.

Aanvang voor de jeugd (tot 15 jaar)

.18.30 uur. De ouderen beginnen om
19.30 uur. Plaats in het Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davidsstraat.

Zeilwedstrijden

ZANDVOORT - Hans de Boer, sekre-

taresse van de W.S.V. ,,Zandvoort"
merkte zondag terecht op dat er spor-

ten zijn waarbij weersomstandigheden
parten spelen. Bij de gehouden zeil-

wedstrijden afgelopen zaterdag was het

bestuur blij dat alle deelnemers door de

mist tijdig binnenkwamen, terwijl daar-

entegen op zondag, veel deelnemers de

wedstrijden niet konden uitzeilen, we-

gens gebrek aan wind; het weer name-
lijk was te mooi. Toch hebben de

deelnemers aan de Point Regatta zeil-

wedstrijden een fijn evenement gehad

die volgende week worden voortgezet

op de Noordzee onder Den Haag en

Kijkduin. In de Prindlc 16 klasse was
als eerste koppel geklasseerd: Len en

Karin Visser met 7 1/2 punt. Als

tweede en derde koppel werden aange-

geven R. Bossing en R. de Bruijn met 7

3/4 punt en het koppel F. Bonset en

M. Hendrikse met 11 punten. Bij de

Prindie 15 eindigde als eerste: J.W.

v.d. Berg met 3 1/2 punt; tweede werd

R. Gaus met 8 punten terwijl als derde

eindigde M. de Boer met 10 3/4 punt.

Er bestond voor de wedstrijden veel

belangstelling en de organisatoren kun-

nen met tevredenheid op het zcilweek-

end terugkijken.

Brandingsurf

ZANDVOORT - De uitslag van de 2e

brandingsurfwedstrijd om het Neder-
lands kampioenschap 1981, gehouden
in Noordwijk op 28 mei zijn als volgt:

Heren lichtgewicht:

1. P. de Groot, Noordwijk; 2. Rob.
Bussen, Zandvoort; 3. John Nieuwen-

dijk, Zandvoort; 4. José Wesselink,

Amsterdam en 5. Harry van Rhijn,

Noordwijk.
Heren zwaargewicht:

1. Johan Driebuizen, Zandvoort; 2.

Fred Dijsselbloem, Noordwijk; 3. Ron

v.d. I3cig, iNooidwijk, 't. VVoulci Lg<is,

Zandvoort en 5. Kees van Spronscn.

Amsterdam.
Dames:
1. Martine van Soolingen. Zandvoort;

2. Anita Jansen. Eindhoven en 3. R.

Gcbing, Noordwijk.

Veteranen:

1. Nico Lanser, Delft; 2. Co Timmer-
mans, Haarlem en 3. L. Barru, Noord-
wijk.

De eerst volgende brandingsurfwed-

strijd, dus de derde in een reeks van

zeven, wordt gehouden op maandag 8

juni (2e Pinksterdag) in Bloemendaal

bij surfclub, en paviljoen Lido.

Evenementenlijst VW-Zandvoort
ZANDVOORT - Het VVV Zandvoort
heeft voor de periode van 6 juni tot en

met 20 juni een evenementenlijst sa-

mengesteld, die als volgt is:

Zaterdag 6 juni windsurfwedstrijden.

strandpaviljoen 1 B, T. Akersloot, tel.

12547.

(Ac/wricniic)

hifi

EENTOPMERK
GELUIDSAPPARATUUR

DAT TE BETALEN ISw
y/ als enige met

AOCUTACr
COtMTROL.

De volautomatische
vervanger

van de AFC-schakelaar.

wij demoristreren u dit graag.

Peeters
Zandvoort BV.

Hallstraat 56 -Zandvoort

Tel. 02507-1 3618

Maandag 8 juni internationale Pink-

stcrraccs. formule 3, circuit van Zand-
voort, aanvang 12.00 uur.

Maandag 8 juni clubwedstrijden WVZ,
3e lustrumviering. Zuiderstrand.

Dinsdag 9 juni avondfietstocht, strand-

paviljoen S, ongeveer 30 km., aanvang
19.00-19.30 uur.

Woensdag 10 juni strandloop 4 en 8

km., start vanat strandpaviljoen 18. om
19.30 uur. inlichtingen lel. Ö20-S48908.

Dinsdag 16 juni avondi'ietstocht.

strandpaviljoen 8, 9 en 30 km., aan-

vang 19.00-19.30 uur.

Woensdag 17 juni strandloop 4 en 8

km, start vanaf strandpaviljoen 18 om
19.30 uur, inlichtingen tel. 020-848908.

Vrijdag 19 juni concert door Zand-
voortse kinderkoor met medewerking
van Bas en Barhara wegens 25-jarig

bestaan.

Vrijdag 19 juni oefening met de red-

dingsboot Dr. S.L. Louwes. vertrek

boothuis 20.00 uur.

Zaterdag 20 juni kunslniarkl, Gasthuis-

plein, organisatie Cuiturcel Centrum.
Zaterdag 20 juni aulotoerlocht voor

KNAC-brevct, Scharretocht 3.

Voor inlichtingen: VVV Zandvoort,

tel. 02507-17947.

Schietwedstrijden

ZANDVOORT - De opkomst van de
donateurs van de vereniging reserve

gemeentepolitie Zandvoort afgelopen

vrijdag op de politie buitcn-schictba-

nen op het circuit, in Zandvoort viel

enigszins tegen.

Als eerste kwam uit de bus de

hr. A. Hildebrand. als tweede schutter

werd aangegeven de oud-reservist W.
v. Duijn en de derde plaats werd bezet

door de hr. Van Nes. Na afloop van de

onderlinge krachinicting werden de

prijzen uitgereikt door een bestuurslid

van de vereniging.

'misf'«fiimgwri!mmixmmi'>3sm!ssF!:x!S!mi>ni.TXim^TSSKTfssB

ZANDVOORT - Afiiclopcn \ri|- si^wi^n 'I

(.lai; werd in dl.' kaïilinc \;in \i>cihal-

verenigint; ZandMiortmcciisven ilc

receptie iiehoiKJcn icr ücloucnliciti

van liel bcha;ildc kampioenschap
derde klasse en de diiarbij hehoreii-

dc proinotie naar de tweede klasse

van de K.NA'.B.

i!i:en lelstar. AI-'C' .'XinsicKlam.

Ai;i\. D.W.S. en de II.I-.C. ll.iarlem.

Kado's werden geschonken diui de
viHibalvereniLiinL'cn Storrin<ieels.

ZaiHi\i)ortnieeii'.',en '75. Vitessv '22 en

DK).

Vele bloemstukken sicidcn Je talcN JDJ

aani'ans van de reccrilie en vs-iieii

onder meer afkoinstig .an de KWH.
afdclini! Haarlem. R'.( .il.; hel -c/.a-

nicnlijk cnerleil zaalMiclhal Zarul-

voort, Zaïiüvoorlse Bi :cul.\eersc' bui-

ging; (Ie Zandvooitse ii:".kcyclub: ile

voethalvereiiiginu'f ./..li. iciuijl schnl'-

telijk gelukwen.seii warea hinaeni'cko-

meii van onder meer tic \(ietnr.!vcicTii-

1
i

Op 2e Pinksterdag staat de toeschouwer ongetwijfeld een spannende strijd te wachten.

Bij de t'Ji'ieniiiL', werd leieciti opj;e-

nierkl dat Z,indv(H)rtinccav.cn ..ir. cIc

lift" /.it. want tcüclijk met de reccpüc

wordt onder supervisie \aii Je.'.e ver-

eiiijjinj; ook een van de i;roo!sie ^aal-

voet halt oernooiea gehouden.
Tijdens ^\c gc/eliige receplit. 'AVrd i.ldor

enkele spiekers het •.viiord eevoeul va.ti

wie ais eers(c aaa hod kwant de vo<i!7al-

ter van de KNVB. aideüne Haaricni.

de heer Duinker. die nadat tui zijn

gelukwensen had a:ingeboden terecht

zei dat dit een van de inorkwaarüigstc

kompetities is iteweesl. Tot de laatste

competitiezondag \%as liet niet zeker

wie zou promoveren, Keeds werden
door hem enkele namen van komende
teitensl.inders üenoenid. ie e.efen

Ado'20, D.W.S'!. Volendam. Z.V.V.
en andere. Met belooft aldus spreker,

een zware competitie te worden.

Namens de vocth;dverenising Zand-
voort '75 Werden eveneens gelukwen-

sen aangeboden. De spreker stelde dut

de verhoudingen tussen beide vereni-

gingen gelukkiger wat beter werden en

sprak de hoop uit dat dit ook in de

nabije toekomst het geval zou mogen
zijn. De folkiorevcreniging ,,De Wurf"
bood haar felicitaties aan bij monde
van de voorzitter de heer J. Koning,

terwijl namens TZB. de heer Veerman
zijn spijt betuigde met de degradatie

van zijn eigen team. maar Zandvoort-

meeuwen van harte feliciteerde met

haar promotie.

De heer Mos sprak namens de Nuls-

spaarbank en bood aan alle spelers een

fles wijtt aan voor de geleverde presta-

tie. Voorzitter Nijboer bedankte een

ieder voor zijn spontane gaven en hoop-

te op een goed succes in het volgende

seizoen. Gezellig bleven de vele gasten

nog even ,,hangen'" in de sfeervolle

kantine.

ZANDVOORT - Van de te spelen

191 wedstrijden in het 1 Ie zaalvoet-

baltoernooi georganiseerd door
„Zandvoortmeeuwen" zijn tot op
heden 42 partijen afgewerkt en

reeds nu kan gesteld worden dat

wederom van een grandioos spek-

takel sprake is.

Toernooileider Arie van Lent heeft alle

touwtjes strak in handen en zowel het

wedstrijdbord als het bijhouden van

alle uitslagen bezorgen de heer Korver
handen vol werk.

De verzorging van de spelers ligt gedu-

rende het gehele toernooi in de vakbe-

kwame handen van de heer A. Loos die

resoluut één keer handelend moest

optreden bij een gebroken linker mid-

denvingcr van de pechvogel van het

toernooi de keeper Nico Luijkc. Tot op
heden deden zich verder geen ernstige

blessures voor.

Dat vele ploegen eerst warm moesten
draaien bewees het team van de Nuts-
spaarbank. hetwelk de eerste wedstrijd

van de ploeg van HB alarmsysteem met
maar liefst 21-0 verloor terwijl in de 2e

wcstrijd tegen Autovision slechts een
kleine (4-3) nederlaag werd geleden.

Een overzichtje van de op vrijdag. 29

mei 1981 gespeelde wedstrijden laat

zien dal er van veel krachtsverschil

nauwelijks sjiiake is.

Bij de eeteranen won ..Ifairschop" met
4-3 van Flipper. Aulcvisioii bleef met
4-.? de haas over de Nutsspaarbank. het

team van Luiten verloor met 2-3 van
Lippies Boys, DV.S won met 2-1 van
Geerling, terwijl in de 1 klasse .A de
ploeg v;in Luijkx verloor met 2-4 van
Rinko. De in I B gespeelde belangrijke

partij van Aurora eindigde in gelijks[iel

!-i tegen Pim .Janssen.

Een tussenstand levert het volgende
overzicht op:

Veteranen:

1. P. Jansen Old St. 3 punten

2. Bouwbedrijf Keur 3 punten

2B:
1. H.B. Alarm 4 punten
2. Duivenvoorden 4 punten
3. Auto Vcrstecge 4 punten

2A:
1. DV'S 4 punten
2. Medina 2 punten

2r.-

1. Rca 3 punten
2. TZB Kerkhoven 2

IA:

1. Hong Kong 4 punten
2. Rinko 4 punten
3. Enkabé 2 punten

IB:

1. L'Isis Bar 4 punten

2. Pim Janssen

punten

(A(lvcrlciUie)

INDVLUCHTEN

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 12.00 uur.

50» per persoon

f. 45,- kind. tot 12 jr.

Reserveringen/ inlichtingen

;

teL 020-495070
of 020-492781

IrieHidty all tfie time.

Paar dollars meer

ZANDVOORT - in De Krocht in

Zandvoort, wordt op zaterdag (i. zon-

dag 7 en m;Kindag 8 juni de spannende
western gedraaid ..Voor "n paar dollars

meer", met onder meer Clint East-

wood en Gian Volontc. De eniieeprijs

is ƒ 6,- en de aanvangstijden zijn 20.(10

uur op zateriiag en op de beide andere
dagen (Pinksteren) 15.00 en 20.00 uur.

Gebouw De Krocht is te vinden aan de
Grote Krocht 41.

Uitstel kampioenschap

ZANDVOORT - De weergoden zijn

het eerste team van de Zandvoortse
Tennisclub niet welgevallig. Moesten
eerder meerdere wedstrijden vanwege
de regen worden iiilgesteld. opnieuw
nioesl de wedstrijd afgelopen zondag
tegen de Pellikaan niet een stand van
4-5 in het voordcel van tic Zandvoor-
ters worden afgebroken. Met de Pink-

steren wordt deze wedstrijd verder

gespeeld en gehoopt wordt tlat dan de
kampioensvlag kan worden gehesen.

\
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ZANDVtiDKl' - Vorige Mcek \rii(lag-

middag werd door burgenncslcr Ma
chielseu de hernieuwde Kahoiiank ulTi-

cieel geopend, ilij deed dat ilnor lul

vullen van een stapel gla/.cn niet cluiui-

pagne. (zie l'oto).

Dit geschiedde nadat door imlaris

K.J.iM. Weve. een welkoms! «oord had

gesproken.

De Rabobank in Zandvoort is een
uitbreiding van die van llcemslcde du'

werd ojigericht op 18 lehruan l"U>.

Het kantoor in Zantlvoort werd ui l'luS

in gebruik gciionien, lerwi|l de slaiulai-

re naam werd gewijzigd ui Rabobank
I leeinslede-Zandv ('ori WA

.

Na haar vestiging in Zandvoort heelt

de Rabobank in de afgelopen jaren een

-1/
'?%>'~ ^

ifr'iiniT lil .

\ luuspoedicc ouU"- ikkeiiug i.i|ulciiMan,

..•il weid oiulci .Muleu' hel pers'iiieels-

lie^Kuul in tic al;.;elopcn Hen \:'.a\ \.in

l«ee op Ucu uel'ia.til.

\ crboiiwin"

N.kIii op IS scfKeinher l''7'>(iei i\

w.is ecnonicn werd ui iKweuiber

iiict de bouw begonnen volgens

nn'.^K'i'p \au aichilckleiilnui

W.'.üi 'M u 1!\ uit de b.u.lplaat

.luit

'),S(I

een
ir. C.J.

.•\anne-

luei u.ivhel .i.iniieim'ishcdrij! Pi

H\ ia! Hioek op 1 ..iiii;eili|k.

(ieu^

In licl nieuwe bank;

sx.^lccin i::ecrcerd. er

Mcnb.ilies en om ook builen de ope-

niiiesliiden serMce ie \cilenen is er nu

bouw i-, hel open
zijn aparte dieii-

een uachtkluis-eassette-autoinaal gein-

st.dleeid.

"I Cl gelegenheKi \ an i.le heropening \ an

het bankgebouw aaii de Groic Krocht

organiseert de Rabobank enkele spe-

ciale akiios voor alle niwoners van

Zandvoort. Zo is er een ballonnenwed-

strijd gepaaid aan een optreden van

een clown. Een teken- en kleurv.cd

slnjii. alsmede een fotowedstrijd. Bo-

\endieii wordt er in ue week \an 1 jiini

tot en met 5 juni een spaaraktic iiehou-

den waarbij elke nieuwe spaardei bij

een inleg van j 25.— een premie van

I' 7,5(1 ontvangt, terwijl elk pasgcboien

kind een spaarbankboekje met een

inleg van ƒ 25,— ontvangt.
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A. J. P. SOEPEN zilverzakjes 27

KNORR AARDAPPELPUREE 99

ENGELSE DROP 400 gram 1.79

UNOX LEVERPASTEI 3 blikjes 7.49

BLIK RAVIOLI (deegkoekjes in tomatensaus) ... 99

MEESTER ROOKWORST 1.09

KNAKWORST jampot 99

GARTA MAALTiJDEM 1.39

GEBROKEN RUST kilo 99

BOTERHAIVIKORRELS 300 gram 1.29

REMIA MARGARINE blik è 500 gram 1.69

APPELMOES 3/4 liter 49

CITROEN AFWAS liter 49

HOMBURG LUNCHMEAT 1.29

MAGERE CACAO 100 gram 89

NUTROMA KOFFIEMELK cups 1.29

CAFITACOFFEECREAMER pot 200 gram 1.49

KING PEPERMUNT 4 rollen 1.29

OLVARIT blauw 85

ALUMINIUM FOLIE 25 meter 2.98

JORDAN TANDENBORSTEL 1.89

SCHICK SCHEERMESJES 1.99

NIVEA CRÈME grote pot 3.29

OB TAMPONS normaal of speciaal 2.59

PAPIEREN ZAKDOEKJES pakket 6 pakjes 89

KOFFIEFILTERS nr. 2 doos 80 stuks 1.29

BIOSTAR WASMIDDEL 1.59

WITTE SERVETTEN 100 stuks 1.29

KEUKENROLLEN met decor pakket a 2 roller? .1.99

FRESH UP SCHEERSCHUIM 1.99

NIVEA BODYMILK 3.98

KRUIDEN SHAMPOO flacon 1.39

BLiVTOILETZEEP 1.99

WASHANDJES 99

LUCIFERS pakket a 10 doosjes 42

WASKNIJPERS 50 stuks 1.69

GPEELKAARTEN 2 spellen m doos 1.99

BEREC BATTERIJEN assortiment 1.99

NUGGETSCHOENCREME 2.39

PICO PLEISTERS pakje 99

STIMOROL pakket a 5 pakjes 1.69

KiPPEVLEES (N BOUILLON 1.59

UNOX CREMESOEP 1.69

NÉMÉ TOMATENKETCHUP ilacon 69

PEPER/NOOTMUSKAAT 89

VDEÏBAL
180 GRAM ZWAAR

MBB

ïBPiECfAAL VoaR Ü INGEKOCHT EN VOORZIEW|
"AÏTANUITZONbERLIJKÉ^PRlJZEN, -:f^\ T^f|
i';RflAAft DAARVOOR GECDT DAN OÖi<-;&l;%:;i^^^^

ZOLANG DE
VOORRAAD
STREKT!
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Het door de bewoners gekraakte pand
in 1978 aan de Brederodestraat moet
per 1 juli 1981 worden ontruimd, om-
dat op deze plaats sociale wonmgbouw
zal worden gerealiseerd. Met de bewo-
ners was reeds in januan 1981 overeen-

gekomen, dat zij minstens twee maan-
den van tevoren, van de sloopdatum m
kennis zouden worden gesteld, waarna

Krakers en sympathisanten voor het raadhuis dinsdagmiddag, toen door de bewoners van het liraakpand een zij het pand zouden ontruimen.

gesprek werd gevoerd met de wethouder van volkshuisvesting. Hoewel de bewoners zes weken van

.„...m<^,^!if^.

ONGENOEGEN OVER WONINGTOB

Wethouderska

door krakers F

f'IEIBma iia thab Mé''

ZANDVOORT - Dinsdagnamiddag is de wethouderskamer in het raadhuis korte

tijd bezet geweesl door de groep bewoners van het kraakpand aan de Brederode-

straat.

Na afloop van een gesprek dat de bewoners voerden met wethouder Van der Mije

(volkshuisvesting) en enkele ambtenaren, weigerden de bewoners te vertrekken,

omdat zij van mening waren dat hun probleem door de wethouder niet worden
onderkend en de door hen aangedragen oplossingen voor hun, binnenkort zeer

nypend woningprobleem, achteloos van tafel werden geveegd.

tevoren, half mei, een schrijven van het

gemeentebestuur ontvingen, waann
hun werd verzocht per 1 juli het pand te

verlaten, wilden zij in eerste instantie

hier wel aan meewerken, mits de ge-

meente vervangende woonruimte voor
hen had.

Oplossingen

Op maandagmiddag 1 juni vond een

FELLE KRITIEK IN COMMENTAAR OP DE GEMEENTE

ieuorganisaties zetten vraagtekens

totstandkomina struktuurstudie
ZANDVOORT - Contact milieubescherming Noord Holland en de stichtingen

,,Bescherming duinlandschap", „Behoud Kostverlorenpark" en „Duinbehoud"
hebben een gezamenlijk commentaar gegeven op de vorig jaar juni verschenen
struktuurstudie van Zandvoort. In dit commentaar wordt door hen felle kritiek

geleverd op de door de gemeente, op verzoek van de raad, opgestelde

struktuurstudie.

Een gemeentelijk struktuurplan be-

hoort op verantwoorde wijze te geschie-

den, met voldoende onderzoek als basis

en met een zo groot mogelijke participa-

tie vanuit de bevolking. Volgens de

samenstellers van het commentaar ont-

breekt daar bij het Zandvoortse struk-

tuurplan nog Mei het één en ander aan.

,,Hoewel voor Zandvoortse begrippen

er erg veel gedaan is aan deze inspraak,

moeten wij helaas onze vraagtekens

zetten bij de totsland gekomen struk-

tuurstudie. Er is maar een klein deel

van de Zandvoortse problematiek on-

derzocht", aldus het commentaar.

Bouwlokaties

Het verwondert de samensteliers dat

men in de struktuurstudie richtlijnen

van hogere overheden ofwel negeert

(bijvoorbeeld de ministeriele aanwij-

zing om niet buiten de bebouwde kom
te bouwen) dan wel irreëel hanteert.

Dit laatste geldt dan speciaal voor de
woningbouw
Men steil dat men in Zandvoort de wet
op de geluidshinder willekeurig inter-

preteert, en dat ook voorbijgegaan

wordt aan de terughoudendheid van de
provincie bij het verlenen van onthef-

fingen Door dit alles wordt ten onrecht

een te optimistisch beeld geschapen
daar waar het de woningbouw betreft

Wanneer het circuit wordt opgeheven
kan woningbouw en behoud van het

natuurgebied uitstekend samengaan,
dit laatste wordt door de samenstellers

als de meest belangwekkende conclusie

gegeven
Bovendien worden kleine bouwlokaties

in het commentaar gespecificeerd

Verkeersplan

Het verkeersplan dat door Goudappel
<ii Coffeng IS samengesteld kan ook
geen genade ontvangen m de ogen van
deze miiieugroeperingen.

Volgens hen wekt men in Zandvoort
aan de hand van de uitgangspunten en

doelstelhngen de indruk dat het plan de

belangen van alle soorten verkeersdeel-

TSC Zandvoort

kampioen !

ZANDVOORT - Eindelijk dan. Na
een door de weersomstandigheden ge-

teisterde tenniscompetitie kan zaterdag

5 juni 1981 de vlag worden gehesen ter

gelegenheid van het door het eerste

team van de tennisclub Zandvoort be-

haalde kampioenschap in de Ie klasse.

De uitwedstrijd tegen Goirle (Tilburg)

werd in winst omgezet.
Zondag 14 juni 1981 kan het felbegeer-

de hoofdklasse-schap worden behaald
indien de uitwedstrijd voor promotie
tegen Die Racketeers in Rotterdam
wordt gewonnen

nemers wil veihg stellen. ,,Doch bij de
uitwerking van het plan ontbreekt de
mens- en milieuvriendelijke visie to-

taal", aldus het commentaar.
Het grootste bezwaar van de samen-
stellers van het commentaar is ,,dat

men de leefbaarheid van Zandvoort wil

opofferen aan de njdende en parkeren-

de recreatie-automobilist ,,A]le illega-

le parkeerplaatsen worden legaal ver-

klaard en van de Zandvoortse bevol-

king wordt tolerantie verwacht bij de
toenemende ongemakken."
Het verkeersplan biedt volgens de com-
mentatoren, behoudens een verbeterde

busverbinding tussen Nieuw-Noord en
het centrum, nauwelijks voordelen.

Een verlenging van de Herman Heijer-

mansweg levert geen of geen noemens-
waardig nut op. In hun ogen kan dan
ook het tot nu toe voorzichtigheidshal-

ve gereserveerde tracé worden ge-

schrapt

Het met fraai klinkende uitgangspun-

ten verkopen van ideeën die ten koste

gaan van de Zandvoortse leefbaarheid

IS de samenstellers van het commentaar
in het verkeerde keelgat geschoten en
door hen worden dan ook andere
oplossingen voorgesteld

Alternatieven

Evenals Goudappel & Coffeng menen
de commentatoren dat op topdagen
Zandvoort zo snel mogehjk moet vol-

stromen met auto's, doch in tegenstel-

ling tot het verkeersplan menen zij dat

dit best kan geschieden via het bestaan-

de wegennet.

Er zou een aantal nieuwe fietspaden

moeten komen, in plaats van het zoveel

mogelijk uitbreiden van het aantal par-

keerplaatsen, is juist een beperking

gewenst ,,Zandvoort zou, zodra de
parkeerruimte vol is. moeten worden
afgesloten voor auto's door middel van

slagbomen aan de rand van de bebouw-
de kom. Alleen nooddiensten (brand-

weer, pohtie, ambulances) en inwoners

van Zandvoort kunnen dan nog naar

binnen. De files moeten bij de afsluit-

punten worden teruggestuurd. ,,Voor-
deel van deze \\crkwijze is dat Zand-
voort niet wordt volgepropt met au-

to's", aldus eén der alternatieven

Natuurgebieden

Ook verbaast het de natuurorganisaties

dat er geen enkel onderzoek is verricht

naar de Zandvoort omringende natuur-

gebieden Tekenend vindt men het dat

de provincie het initiatief moest nemen
om een rapport uit te brengen over het

circuitterrein, geheel buiten de verant-

woordelijkheid van de gemeente Zand-
voort om. ,,Plannen voor wegaanleg en
woningbouw buiten de bebouwde kom
staan of vallen nu eenmaal met de

natuurlijke waarden vanzo'n natuurge-

bied. Minstens van evengroot belang

hierbij is de funktie voor de waterwin-

ning die een aantal van deze terreinen

eveneens heeft. Het aangeven van be-

heer van deze gebieden is essentieel

voor een struktuurplan", aldus de com-
mentatoren.

Integratie

Het volgende bezwaar is dat men van
mening is dat van de in het collegepro-

gram opgenomen doelstellingen ,,inte-

gratie tussen wonen, werken en rekree-

ren" vrijwel niets is terug te vinden in

de struktuurstudie ,,Wij kunnen ons
dan ook niet aan de indruk onttrekken

dat de door de gemeenteraad gestelde

opdracht niet naar behoren is uitge-

voerd", aldus het commentaar
Tevens wordt erop gewezen dat de
samenstellers van de struktuurstudie de
gemeente adviseren geen ,,struktuur-

plan" maar een ,,struktuurschets" op
te stellen Door de commentatoren
wordt dit gezien als wel heel zwak
argument. ,,Kennelijk zijn de auteurs

van de struktuurstudie van mening dat

de door hen vervaardigde studie een te

smalle basis is om een struktuurplan op
te baseren."

,,De term struktuurschets komt ner-

gens in de wet Ruimtelijke Ordening
voor en heeft derhalve geen enkele
juridische of bindende waarde." Wan-
neer de gemeente op de suggestie in

zou gaan, om de vnjblijvende struk-

tuurschets aan te nemen, dan wordt
door de samenstellers van het commen-
taar een waarschuwende vinger gehe-
ven want zo zeggen zij:

,,De gemeente laat de kans voorbij-

gaan om middels een struktuurplan

gewenste ontwikkelingen te versnellen.

Bestemmingsplannen die binnen zo'n

struktuurplan passen worden sneller

door de provincie goedgekeurd Bo-
vendien worden zo bezwaarschriften-

procedures versneld en vallen deze
vaker in het voordeel van de gemeente
uit.

Het eventueel gebruiken van (delen

van) de struktuurschets bij de totstand-

koming van bestemmingsplannen is een
hachelijke zaak. Dit gezien de onvol-

doende onderbouwing en uitwerking

van de struktuurstudie, wat eindeloze

vertragingen tot gevolg heeft.

Wij adviseren daarom aan de gemeente-
raad van Zandvoort, om de diskussies

en rapporten, die door de struktuurstu-

die zijn uitgelokt, zo nuttig mogelijk te

gebruiken by het zetiten van de volgen-

de onontkoombare stap:

Het opstellen ran een struktuurplan.

Als men deze aanbeveling overneemt
wordt recht gedaan aan de akties en
rëafcties van burgers en de provinciale

overheid en heeft de ƒ 300.000,— die de
struktuurstudie heeft gekost, resultaat

opgeleverd.

Randstad Publicaties

Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

ZANDVOORT - Drs. R. de Wit, commissaris der koningin van Noord-
Holland onderiekeni op- 3 juni de speciale oorkonde, ter gelegenheid van liet

lOO-jang spoorweg-jubileum in Zandvoort.
Meer hierover op pagina 3

Langs de Vloedlijn

Wie met van het geluk weet te

profiteren als het komt, moet met
klagen als het hem verlaat

M de Cervantes

(1547-1616)

Fietstocht

Amnesty International

ZANDVOORT - ..Omdat het nodig

was, omdat het nog steeds nodig is",

onder dit motto wordt zaterdag 13 juni

aanstaande een fietstocht gehouden
van Zandvoort naar het winkelcentrum

in Haarlem-Schalkwijk onder auspiciën

van Amnestv International Deze ver-

eniging wil hiermee de aandacht vesti-

gen op haar taak. de rechten \ d mens
die ZIJ nu al 20 jaar meer bekendheid
probeert te geven. De groep zal zichom

11.30 uur op h-jt Raadhuisplein verza-

melen en om 11 45 uur at rijden om via

de Zandvoortselaan en Aerdcnhout-

Heemstede zich te voegen bij andere

groepen uit de regio Haarlem en om-
streken Een ieder die achter de princi-

pes van deze mensenrechten staat, is

van harte welkom om mee te rijden,

natuurlijk ook de nict-Amncsty-leden,

't gaat om het principe

( \(hi'ru'niiv)

RADIO PEETERS staat m

VIVA nummer 23.

Kijkt u zelf maar.

Radio Peeters
Haitestraat 56

eerste overleg tussen de wethouder van
volkshuisvesting en de hcuoiicrs

plaats, waarbii de bewoners nicdi,Jtcl-

dcn d<it zi] gccn bezwaar fitbbcn tegen
een behandeling waarbij /e zouden
worden ingedeeld als een vier- ot zc-

venpcrsoonshuishoudcn. al naar gelang
de beschikbare woonruimte
Tevens kwamen zij met de oplossing

een schoollokaal in de Manasthoo!
Klimop, 't Zcepaardje of de Karcl

Doormanschool voor hen ter beschik-

king te stellen Voor een tvcntuelc
verbouw van een schoollokaal wilden

ze zelf wel zorgdragen

Urgentiesysteem

Bij dit eerste onderhoud w^ I de bewo-
ners verteld dat zij volgens het door de
gemeente gehanteerde urgentiesvsteem
niet in aanmerking kwamen voor een
woning Dit urgentiesysteem is in over-

eenstemming met het regionaal gehan-
teerde urgentie systeem, dat sinds kort

in de gemeenten van Kennemcrland
wordt toegepast

Nadere informatie leerde de bewoners
echter dat het bedoelde svsteem pas

sinds maart 1981 is opgesteld, en eerst

door de gemeenteraad .tioct worden
goedgekeurd, alvorens men het in een
gemeente kan toepassen Dit is in

Zandvoort nog niet gebeurd, want pas

in de commissievergadering van 10 juni

IS dit als voorstel op de agenda ge-

plaatst Het kan dus op zijn vroegst in

de komende raadsvergadering worden
aangenomen, en men kan het dus,

aldus de bewoners niet hanteren begin

juni.

Geen piaats

Dinsdagmiddag vond een volgend ge-

Vergadering verdaagd

ZANDVOORT - De vergadering van
de raadscommissie algemene zaken
en ruimtelijke ordening, die was
vastgesteld voor dinsdagavond 9 juni

is niet doorgegaan.

Ruim anderhalf uur voordat de ver-

gadering zou beginnen, werden de

commissieleden hiervan op de hoog-

te gesteld. Door burgemeester Ma-
chielsen werd gevreesd dat de/e

openbare vergadering duor de svm-
pathisanten van de krakers /ou wor-

den aangegrepen om hun ongenoe-

gen over de huidiee gang van /aken
betreffende de woningtoewijzing in

Zandvoort kenbaar te maken. De
burgemeester voelde niets voor een

tumultueuze vergadering en annu-
leerde de/e.

Belangstellenden en pers die wel op
tijd aanwtzig waren om de vergade-

ring bij te wonen, werden hiervan

pas op de stoep van het raadhuis in

Kennis gtsltld, waarna burgemee>-
tcr Machiclsen met ge/w inde spoed

in de Haitestraat \erdween.

spiek nlaats tussen bewoners en wet-
liouti,.r \ m der Mijt. fX IcwoiKrs
haddi n de wethoudi-r sthiiltLliik de
notulen van de eerste vtfadi rin" ge-

zonden met de \ loisielltn die nog
n.ider I cstucleerd zouden worden

Dinsdacniidda" echter 'Meek d.it de
Wethouder dit sthnjven p is s niidd igs

om drie uur had ont\ange'i (anderhilf

uur voor het gesprek) zoc'al hij de
voorstellen nog niet hao kunnen bekij-

ken
V\il bleek al snel dat de aangedragen
oplossing, vodrlopig te w(.)nen m een
sehoolokaal door de wethouder werd
afcewezen Op dit punt liep het ge-

sprek dood Omdat de bewoners het

pand moeten verlaten zullen zij dak-
loos zijn, dit zou extra punten opleve-

ren om zodoende eerder in aanmerking
te komen voor een woning punten die

volgens de wethouder niet verleend

kunnen worden omdat het hier krakers

betreft

Wel zou overwogen kunnen worden de
bewoners van de Brederodestraat een
lokaal in de Karcl Doormanschool aan

te bieden wanneer deze per 1 septem-
ber aanstaande leeg komt, doch woon-
ruimte aanbieden die in wezen geen
woonruimte is, daar had de wethouder
wel moeite mee
Op dit punt gekomen besloten de
bewoners in de wethouderskamer te

blijven zitten, om hiermede uiting te

geven ami hun tcleurstelhna o\er de
wijze waarop aan hen medewerking
werd geweigerd

Politie

Inmiddels vond voor het raadhuis een
viij rustige betoging plaats van sympa-
thisanten die zich met borden voor het

laadhuis ophielden Do gewaarschuw-
de politic ging een kijkje nemen, maar
zag geen reden tot ingrijpen Minder
prettig was dat bij vertrek bleek dat er

twee banden van de politie-auto waren
lek gestoken

Om 17 "iü uur meldde de wethouder
dat de bewoners het raadhuis niet

Wensten te verlaten, waarna de politie

drie kwartier later drie vrouwen tn
viermannen uit het raadhuis verwijder-

de Zij boden lijdelijk verzet, maar
meidenten hebben zich met voorge-
daan aldus een politiewoordvoerder

De bewoners werden meegenomen
naar het politiebureau voor verhoor en
s avonds om 21 45 uur weer vrijgela-

ten In de a\onduren is het wat onrustig

geweest in het dorp omdat een groep
van circa dertig svmpathisanten luid-

keels van hun ongenoegen hebben blijk

gegeven

Ongeregeldheden hebben zich verder
niet vooraedaan

3^5^

Zandvoorts Nieuwsblad

VRAAGT

voor de vakantieperiode

jul' en sugtistus.
Aanmeldingen
telefoon 1 71 65

1 !ESï:3a3ïS!a3io2s^,:sT;r»r>«sKV25j.;n;aEn3aa^^^

^•inico'^tS'' 'ifcur il.i3i t':^*'' *iK

bontenlr<i'is\acnt

(ook grote rnalenj

alle beUrndP merken o i

if^

beforeyoiibuy /
donderdag koopavond ^f'

Haatten: Bartdjorisslraal 20 (bij de Grote Matkt) / te! (023) 31 26 55

Amsteidam: Leidsestraat g (bij Konittgspis^n) / td. (020) 22 35 95



DANKUKTUIGINC
Voor uw blijk van deelneming en medeleven,

betoond naliet overlijden van mijn mani

Nicolaas Visser

betuig ik u mijn welgemeende dank.

C. VISSER-BESShLING

ZANDVOORT.juni I4SI

Ho/eiKihcKliaai 1 1

Rest./Bistro ,,De Manege"
Blinkertwes 2, Zandvoort

BUÏTENRITTEN ƒ 17,50 p.p. /u.

Strand- en duinrit.

Manege gel. in de duinen bij Zandv()or(.

Tel. 02507-12995. b-g.}.. 1602.3.

O© ^^Ê^^l^^0'^^^

1
/.ondae 21 juni is hel VAOCRDAC!

Lcn prachtige gelcgenhi-id om
hem eens extra ie verrassen!

üccl hem ge/amcnhjk iets.

waarop h,| zeker nici rekent.

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKÈIVHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

helpt u graag bij die kcu/e.

Een horloge, een klok of een

wekker is een geselicnk voor hel leven.

Denkt u daar maar eens goed over na!

Koml u eens kijken in zijn showroom.
'I Is een belevenis!

i'j.ijpn reparalie-afdelmi; met elektronische

apparaluur.
i^^^^m^

5 minuten

POSTERFOTO
Klaar terwijl u wacht!

Posterfoto 30x40 cm
lechts

PASFOTO'S
stuks

20,00

10,00
Galerij Kerkstraat, winkel 8

RUIL
Wij willen graag onze

KOOPFLAT

(grote 3-kamerflat)

gelegen aan de Pas-

sage-Schuitengat

(parterre) ruilen voor

een huis met tuin

(eventuele bijbeta-

ling). Inlichtingen:

tel. 16623, b.g.g.

17082.

T. V. Steen
REKLAME

voor bedrukt

textiel .

Bel voor informatie

02507 - 1 49 86

Breng uw naam onder

de mensen!!!
Voor sponsoring, reklame of bedrijfs-

kleding voor uw bar, bistro, café of

restaurant leveren wij u T-shirts, sweaters,

katoenen tassen, trainingspakken en
overhemden bedrukt of geborduurd met
ieder gewenst ontwerp (ennbleem, tekst,

etc).

WIJ KOMEN GRAAG BIJ U LANGS.

Westerparkstraat 18
2042AW Zandvoort.

iÜ^^^^v^t ik zocht oii de Grote Krocht
SiaWMimWB^SaEMaaEHBaHaBBBEHMBn

toe

RIJEN
Wat een stunt vorige week met de gratis bloemenaktie.

We kwamen bloemen te kort en daarom deze week ook nog

's morgens gebracht - 's middags al schoon.

Wij zijn geopend van 8.30 tot 1^.30 uur en van 13.00 tor

18.00 uur. Vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.

Zaterdags gesloten.

y^ Tast-toe

slagerij prachtige

men gratis.

Rijwielhandel BOS
voor o. a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KlS-sleutelservice

en rijwieiverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Ook

ALBERT HEYN
in Zandvoort

let nog steeds op de kleintjes.

Ook voor uw vaderdagkado's

Black en Decker

warkmatewMe26 128.

Bosch klop-

DOOl ITIaCnine 2 toeren, type CSB 420-2. I H'Wi

Grote Krocht 9— 15, Zandvoort.

B ^[j^^^ ^ El ^^Cp

MEN BV
7 IN ZANDVOORT!

Nieuw in ons assortiment

handige schoenenkasQes
met 4 of 6 kleppen.

HET KASTEIMHUIS
Grote Krocht 25 - Telefoon 02507-17751.

Taxi Centrale BV
Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600/17588

Het enige echte trouwbedrijf met de bekende

witte trouwauto's

Oldtimer-koetsen

Taxiservice dag en nacht.

Fietsenstalling 10,00 per maand.

Rijwieiverhuur 5,00 per dag.

KADOTIEK
9,de schatkist'*

Grote Krocht 15

Zandvoort
Telefoon 02507-15933

Vergeet niet voor

vaderdag te komen

kijken in

,ie schatkist".

Vrijdag koopavond van7tot9uur.

Een huis met
bloemen en planten
is een gezellig huis.

'erica'
GROTE KROCHT 24,

ZANDVOORT

Volop

aardbeien van de koude grond.

Tegen scherpe dagprijzen. AART VEER Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404.

overmfioteringsreizen

seds voor 1981-1982 bij

reserveren.

,-V':j!ijV 'Vv'

Grote;l<rocht 20, Zanrlvoon

;

,,.<èlefbon 02507 . 12560. >

Boek- en kantoorboekhandel

Sigarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

Uw adres voor:

BOEKEN

TIJOSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-

ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN

TOTO/LOnO

* jonge parkieten te

koop.

* tropische vissen

3 halen, 2 betalen.

* tevens alles voor

uw hengelsport.

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28,

Zandvoort.

Alles voor Handwetken vindt u bij

'T LUIFELTJE
GROTE KROCHT 26. ZANDVOORT

Verkoop van alle soorten
en maten matrassen.

Let op de speciale
aanbieding!

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

telefoon 02507 -17751.

&^^<-

Zomeraanbiecling
LOOK OVER ,^
Superhandige look-

over, bril in etui.

Kompleet met glazen

voor de zonnige prijs

Zonnebril

op brilsterkte.

Ideaal is het om een zonnebril te laten

maken in de sterkte van uw bril.

Wij bieden u een eerste klas montuur
met gekleurde lees- of afstandsglazen,

compleet voor OWy"
OOGMETING MET MODERNE ROnENSTOCK- APPARATUUR

van 44,-

Tot s + /-4 anders geringe
bijbetaling.

Optiek Slinger
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort
telefoon 02507 - 14395

Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdag koopavond.



\Slagerij feestelijkgeopend!

ZANDVOORT - De opening van Slagerij Tast-Toe aan de Grote Krocht (naast
A/hen Heijn) is in Zandvoon niet ongemerkt voorbijgegaan.
Met bloemen, muziek en verse vleeswaren werden de dorpelingen attent gemaakt
op de opening van deze speciaalzaak. Zelfs een draaiorgel kwam er aan te pas. en
iedereen was het er over eens dat deze opening grandioos was.
Leo van Diiyn, de koper van Teekens slagerijen, heeft er zelf duidelijk plezier in

dat deze nieuwe vestiging in Zandvoort zo feestelijk geschiedde.
Er is in deze zaak een zeer groot assortiment vlees en vleeswaren, die dagelijks vers
worden aangevoerd. De slogan ,, hoogste kwaliteit" is geen farce, maar werkelijk-

heid, , , want", zo zegt Leo van Diiyn, , ,door onze grote omzet (behalve Zandvoort
zijn er nog drie zaken in Haarlem, één in Heemstede, één in Hillegom en één in

Lisse) kunnen wij ook tegen lage prijzen verkopen, en dal is in deze lijd wel erg
belangrijk".

De kennismaking van de Zandvoorters met de chefslager in deze zaak. Evert de
Vries, is allerplezierigst verlopen, deze is geen onbekende in Zandvoort, en hij en
zijn personeel staan dan ook borg voor eersteklas kwaliteit en snelle bediening.

Weekenddiensten
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.

,_
Arts: G.J.J. Mei. tel. 015091 en 15600.

•' Verdere inlichtin.'ien omtrent de weck-

/ enddiensten worden verstrekt via de
r'telefoonnummert van de huisartsen.

;• -Anderson, tel. 12058; Drenth. tel.

• 13355: Flieringa, tel. 12181; Zwerver,
. tel. 12499.

TANDARTS:
tei. 023-313233.

.WIJKVERPLEGING:
'-' Zr. A. Boschma, Linnaeusstraat 7/4,
'.' Zandvoort. tel. 14277.

C APOTHEEK:
'"Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mul-
•T'der, tel. 131S5.

>: VERLOSKUNDIGE:
•^"mevr. Chr. Oudshoorn. Linnaeusstraat

f'3. nat 2. Zandvoort, tel. 02507-14437

r-b.a.a. 023-313233.

;v DIERENARTS:
'. mevr. Dekker, Thorbeckestraat 17. tel.

'/. 15847.

-: STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
X tel. 17641.

'-POLITIE:
tel. 13043.

BRANDWEER:
'tel. 12000.

TAXI:
tel. 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT:
Noorderstraat 1. tel. 1.3459. b.g.e. 023-

320899 of 320464. Spreekuur op"wet;k-
' dagen van 9.00 tot 10.00 uur, maandag-
avond van 19.00 tot 20.00 uur. Verder
volgens afspraak. Voor deze hulpverle-

ning, beschikbaar voor iedere inwoner
\an Zandvoort geldt dat er voor de
vrager geen kosten verbonden zijn.

CRISISCENTRUM:
Schotcrsingel 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u

I

die nodig heeft bij acute problemen.

1 STICHTING WIJKRAAK NIEUW
NOORD:
tel. 18083.

Kerkdiensten
Hervormde kerk, Kerkplein:

10.00 uur: geen dienst, wegens Ge-
meenschappelijke Gereformeerd /

-

Hervormde dienst in de Gereformeer-
de kerk, Julianaweg 15, aanvang: 9.30

uur. Voorganger: vicaris Th.J. Haitje-

ma van Zandvoort, Hervormd; 19.00

uur: nabespreking van deze dienst in de
Calvijnzaal van de Gereformeerde
kerk, o.l.v. vicaris Th.J. Haitjema.
Jeugdhuis achter de Hervormde kerk:

10.00 uur: jeugdkapel.

Gerefornieerdle kerk, Julianaweg 15:

Zie Hervormde kerk.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15:

10.30 uur; dhr. G. Vlutters van Uit-

hoorn, R.K.
Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht: _
Zaterdag 13 juni: 19.00 uur: eucharis-

tieviering met orgel en samenzang.
Zondag 14 juni: 8.45 uur: stille eucha-
ristieviering; 10.45 uur: eucharistievie-

ring met medewerking van het St.

Caeciiia kerkkoor.

Radiokerk Bloemcndaal, Vijverweg 14:

9.30 uur: ds. S. Schoon van Mijdrecht

19.30 uur: ds. L.J. Boeyinga.
Nieuw Apostolische kerk:

tot nadere aankondiging zondag 9.30

en 16.00 uur; woensdag 20.00 uur:

diensten in gebouw Madoerastraat 1.

Haarlem-noord.

ELLEN CATS
gediplomeerd liondenirimMcr

Liefdevolle verzorgini;

van uw hond.

Ir. Friedhoffpicin KI,

ZandvourI, lel. 12773.

KEESMAN
Jan Steenstraat 1

Voor glas, behang,

Histor-verf,

Alabastine produkten

w.o. ioogpasta,

klompen etc. etc.

Tel. 12425.

Club 25, Kerkstraat

25, tel. 13510, vraagt

net meisje

voor het schoon-
houden van de zaak,

van 9.00-11.00 uur en
daarna serveren op
het terras tot 16.00

uur.

TE HUUR GEVRAAGD:

ETAGE of VRIJE

WOONRUIMTE
voor 1 persoon.

Spoed! Tel. 1 25 10

Te koop:

betonmolen
trommelinh. 140 I.

Z.g.a.n., zeer billijke

prijs.

Tel. 02507 - 15529.

Te huur
garage

tot 3 augustus, omg.
2d.-boulevard, ƒ^OO.

Tel.02507-13440.

TE KOOP:

ANTIEKE

EIKEN KAST

Cort V. d. ünden-
straat2-4,

na 18.00 uur.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDEMAKER

J. V. d. Bos
BilderdijkstraatS,

telefoon 13796

Foto Queue
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig

afdrukkenen
ontwikkelen.

DROÜISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort

W Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

TE KOOP
IMikkormat FT 3 zwart met 50 mm 1 ;2

Computerflits Philips 31 CT
Teleobjectlef 300 mm i;5

Schoudertas van leer f 750,-

Tevens inruil/aankoop van uw oude foto-

apparatuur.

FRAIMKLIN'S
Telefoon 02507-19005.

[la reine

RESTAURANT GASTRONOMIQUE

Siel uw menu samen uit on/e uitgebreide kaan naar

Gigen smaak en budget, of kies ons 4 gangen

WEEKENDMENU

LICHTGEBONDEN OSSESTAARTSOEP
met Madeira

i

KABELJAUWWANGETJES
in kreeftensaus

*
VARKENSHAAS

Provencate

VERSEANANAS
met caramel en geflambeerd met witte rum

f 35,-

Zaterdag en zondag.

PIANO ENTERTAINMENT

RESTAURANT

(la reine]
KERKSTRAAT 15 - TELEFOON 12253

Tafelreservering gewenst.

Let op! Uw kassabon heeft waaide.

BLOEMEN?
dan natuurlijk naar

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Halleslraat65-Zaii(l%ni>rt

Tel. 02507-12060

P.S. alles voor

huis, tuin en keuken.

BIJ AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV

FIAT
AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV
lOr. Schaepmanstraat 1, tel. 02507-1 45 80|

] Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

EiTirn
Woningbouwvereniging

Eendracht Maakt Macht

Voor leden komt beschikbaar

DE FLATWONING Fiem ingstraatSS

bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, blok-

verwarming, berging.

Huurprijs: f538.45
B ii W verlenen als regel slechts woonvergunning voor
deze woning aan:

A. gezinnen;

B. 2-persoonshuishoudons.

De toewijzing vrin deze woning geschiedt op hel lidmaat-

schapnummer van de vereniging.

Het bestuur verstrekt eon bereidverklaring. Do beoordeling
voor het verkrijgen van oen woonvergunning berust bij het

College van burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort. De inschri|Ving dient schriftelijk vóór dinsdag
16 juni 1981 om 19.00 uur te geschieden aan hol kantoor
van de vereniging onder vermelding van het lidmaat

schapnummer en geboortedatum.
De uitslag van de voorlopige toewi|zing zal eerst op don
derdagmiddag 18 |uni 1981 om 2 uur in het gevelkastie
aan het kantoor worden gepubliceerd

RUILWONINGEN: Maand juni 1981.

1. Aangeboden: flatwoning Flemingstraat, huurpri|s

f 538.45.

Gevraagd: kleinere woning.

2. Aangeboden: flatwoning Flemingstraat, huurprijs

/371.9a.
Gevraagd: eengezinswoning. 13 slaapkamers en
huurprijs lot A400.-I.

3. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat, huurprijs

/ 582.65.

Gevraagd: eengezinswoning of ruimere flat in Kees
omstraal.

4. Aangeboden: flatwoning Sophiaweg, huurprijb

f 354,25,

Gevraagd: eengezinswoning in centrum

U bent u,in hart" welkom m alle

DIRK VANDENBROEK -

RESTAURANTS.

EN DIT GARANDEREN WIJ U

Uilsii'kcndij /.ilen .ikkommodatiü

lot niiddcrn,icht GEEN ZAALHIJUR.

•EEN BESTE KWALITEIT
(uw gasten /ullrn ii'vii'd''n /ijn, dadi

kunt u van op jan')

•VRIENDELIJKE BEDIENING
(on.-'e medewerkers/sters zijn correcte

en cjulle tjastheren en vrouwcnM

•JUBILEUMPRIJZEN
t'n Wie wil zich Ó3\ latt'n onujlipppn

Rp-^PfUffi tijdifj (telefonisch of kom
even Uinqs d,in kunl u (]''lijl*.iijcJu| on/e

mofjehjkhedeo en vooitiefh (ijkt /,i!en

/len), /oci'.i u de d.iILim vdii tiw feest

vierini-j fietJt ujstijesfeld Dr* del.nis v<m

eenp.iilij kunnen ditijcl latei nor)

tjeroqelcl uvurdpri

Geef bij uw reservering het te verwachten

aantal gasten op. Méér dan 25 personen'

dan alle dranken
halve prijs! iz, e boven)

(wortlt slr.iks van uw lekeninq atqetrok

ken iTnls tevoren gereserveeid)

VRAAG ONZE GRATIS JUBILEUM-
FOLDER MET MENUSUGGESTIESi
BEL: (0201 19.66.77

en allerhande SNACKS. BfitaB

EN ROYAAL IS BIJ ONS ROYAAL'

ipv waime lunch min 15P"isonen

met diveisu bioodsooi ten InmlfflE
uittjcbiuid belet! kioket ^^HU&
fiuit en onljeperkt koflie ^||Ë
thee of melk i^^H

Wij hemitklelen vooi uw niu.'iek en'of

artiesten'

Ook het vpivoei (per luxe tounntjc.ii)

lecjelen \rj\\ cjaarne

Voor gezelschappen vanaf 15 personen.

SOEP VAIM DE DAG

KIP IN 'T PANNETJE
halve .Qchiadcn tap f;cscrvpcrd met
een garnituur van dopcnrtjcs,

worteltjes, stukjes hrokant
gebakken spek en aardappeltjes.

IJS met eruchtcnsaus en slasirnom.

JUBILIÜ

PRUS:

w

TOMATEN-CREMESOEP

GEBRADEN FRICANDEAU
L^eservecrd met twee soorten

groenten, gebakken aardappelen
en frites;.

IJS met vruchtenaaui; en flaurooiyi

imiiii

CHAMPIGNONSOEP

WIENERSCHNITZEL
geserreerd met twee soi^rtcn

groenten, appelmoes.

gebakken aardaijpelcn en /V//rs

IJS niet vrucliteu en slnaronni

peos:

KIPPESOEP
niet I civiieelli en reel kip erin

KALFSVLEES-PASTEITJE
royaal set iihi

CORDON BLEU
i;<'i uid met ham en kaas Cj'csi'm ecrd

met t erseliillent/c siKu'teii ei'ienleii.
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KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAIM
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 (55

In verband met ziekte tot nader bericht

AFWEZIG.

Drogisterij Retorm

MOERENBURG
Gebpeci.Tliseerdinui'i leuLiiiseera lil _, . .«. .^ .«.^ ««.«,«,« ^ -, . «

DIEETARTIKELEN SLAGi^OOWIGEBAK
vuor tiUikerpalienten

en/oulluub

Haltoslrdat 8

ZAWOVOORT
Tel 02507 - 1 61 23

;
BAKKERIJ

Tolweg 6 - Tel. 02507-15001

.



Fredje van Rhee terug op oude stek !

BAR - BODEGA NOORD
Celsiussiraa» 196 - Tel. 02507 - 1 60 44

Fredje van Rhee
en schoonzoon

George Daniels
nodigen al hun vrienden, kennissen en oude clientèle uit op

vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni.

Receptie op beide dagen 's avonds van 22.00 tol 23.00 uur.

ALS VANOUDS: GROOT FEEST f 1 1 f

Borreluur van 16.00 lot 19.00 uur.

Geopend van 21.00 tol 03.00 uur.

tXpOSiuG van Finse transparante

weefkunst.

Jl^^ van 5 juni t/m 5 juli.

Brugrestaurant

Rick'sBnigreslaurant

bijSchiphai.

Zaven nieawe restanants

boren N«(erl«nds peil.

Rijksweg A4. 6 kilometer

ten alden van Schiphol.

Telefoon 02526-86841.

JOEGOSUVISCH RESTAURANT

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

fVlenu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortseiaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Nieuwe Meuren

televisie of

video kopen?
Wegens verbouwing
VIdeo-theek ver-
kopen wij alles tegen
opruimprijzen.

Wlllems,
Aalsmeerderdijk
390. Aalsmeer.

Tel. 02977 -27267.

Uitnodiging

„De Gouden Schaar"

Ancgang 42 - HAARLEM - Tel. 023 < 32 14 65
Vw kledingpast u weer . . .

Reparaties en veranderingen van al uw
kledingstukken (ook leer).

Snel - Gespecialiseerd.

Nieuwe eigenaar: M. Scheewe.

De N.V. Luchthaven Schiphol, met ruim 1450 medewerkers, is verantwoordelijk voor het beheer en
exploitatie van onze nationale luchthaven Schiphol.

Bij het Bureau Algemene Zaken • Groep Centrale Typekamer en Reproduktie - bestaat een
vakature vooreen

Als medewerkstervande luchthaven betaalt
u over uw salaris geen premie AOW/AWW.
Die komt voor rekening van de N.V.
Bovendien hebt u een pakket sekundaire
art>eidsvoorwaarden dat ronduit goed is te

noemen.

Interesse en woont u in de omgeving van
Schiphol? Schrijf dan, binnen 10 dagen,
een sollicitalletKief, onder vermelding van
het vakaturenummer 438/RP, aan het
bureau Personeelsbeheer van de
N.V. Luchthaven Schiphol, Postbus 7501,
1118 ZG Luchthaven Schiphol.

Een jonge vrouw van 21-30 |aar, die het

MAVO/HAVO en 't typediploma op 2ak heett

on gewend is om haar werkzaamheden snel

en efficiënt af te handelen. Het Engels gaat
haar net zo gemakkelijk af als 't Nederlands.
In haar afwisselende taak - het verzorgen
van de korrespondentie en 't typen van
rapporten e d. - zal zij te maken krijgen met
n flinke portie "vakjargon '. Da's even
wennen, maar nu eenmaal gebruikelijk m de
dynamischewereld van luchthaven Schiphol.
Ervaring met tekstverwerkende apparatuur
stellen wij zeer op prijs De juiste kandidate
bieden wij een aantrekkelijk salaris en een
hoge mate van zelfstandigheid in een
prettige werksfeer.

Schiphol

KOOIJMANS

FOROOTO

ZANOVOORT
Amp*rostrSBt 10
(naast Colpitt)

T»l. 02S07 - 1 69 25.

b.g.g.1 32 42
Ford verkoop en

service.

Ook voor diverse

merken inruilauto 's.

Bagagewagens
v.a. 750,-

VERHUUR
75,- per week

BoottFaHers

v.a. 595,-

Hofland trailer

Rijnlanderweg 1195
Nieuw Vennep,
tel. 02S26-73800

vakantiekans 1981

de grootste surfstunt van deze eeuw;

surf-city

presenteert

wif-idracer. de onverwoestbare polyclhylccn surfplank inkl. klap-
zwaard. glasfiber mast. kwalileitszcil. liimbarc en beklede druppel-
giek met I jaar gaiantic '

f

tot zover niets nieuws; maat nu gaan wc stunten:

Bij aankoop van deze vorstelijke sufplank le-

veren wij het volgende echt komplete 5-delig^

surfpakket voor slechts-

(jawel u leest het goed: èèn tientje!!)

1. een dubbel gevoerd 2-delig sufpak met hawaii-mouwen en le-

venslange echte garantie

2. Zweedse surfimperial voor 2 planken
3. twee zelfklemmende voorgerckte sjorbanden
4. een paar arti-surfschoenen op maat
5. de bekende surf-C'ty-suftas

totaal

als u net zo goed kunt rekenen als wij, weel u ons zekci te vinden.

SUrr-City-windsiMftoiilmiii
blocnicnd.uKcwog JJ5 - ovoivi-rii • lol: 02.} • .127 I2Ö
kop zccwecj - blocnK'ndii.il .\//vo (cl: 02.J - 27.}J<1.'>

.489.

/



~^W RANDSTAD PUBLICAl

Vergeten?

Enkele iteiiireizii^en. die duf>eHjks

op hel sKiliflii Zcintlroori f^ttan en

komen, hebben er hun venvonclerini;

over iiiliiespioken dal de lokeliisten,

van wie er één nl 3-f jaar in dienst is,

hij de jubileumviering zouden zijn

vergelen, evenals de juffrouw van de

retirade, mevrouw Lucas, die al 27
jaar er voor zorgt dal de toiletten in

Zandvoort in hel seizoen, jris en

helder blijven.

Croepschef Hoedets had er voor

gezorgd dut er vrolijke plantjes ston-

den, mevrouw Lucas had haar ge-

deelte versierd, en in het oog van de
reizigers weid door de juhileuincom-

missie veel te wemig aandacht ge-

schonken aan het dagelijks perso-

neel.

Mevioiiw Lucas' erkent ook Jat zij

en haar man wel een ietsje teleiirge-

Meld zijn gewee.si. ,,Wij ontvingen

idieen een rode roo'i met een briefje

die overdag was bezorgd, en mijn

buurvrouw heeft die voor ons aange-
»omen, dal was wel wal weinig".

Bijzonder attent noemt ze dan ook
hei gebaar van een echtpaar dal later

op de dag de drie lokettialen van het

station zelf een boeket bloemen
bracht. ,,Harl.stikke spontaan, en

echt leuk", maar de leleursielUng

werd er niet door weggenomen.
Direkteur Hilhers van de VVV toont

zich zeer verontwaardigd over deze
uitlatingen. ,,Wij hebben al vroeg in

hei .seizoen overleg gepleegd met de
heer Hoenders. Hij was dan ook al

vroeg aanwezig en heeft mei ons het

ontbijt gebruikt en is incegeweest

naar het raadhuis. De lokellislen

hebben wij niet speciaal in de viering

kunnen belrekken. Wel hebben wij

hen koffie, een broodje haring enz.

gebracht, hetzelfde dal de reizigers

omvingen. Wij hebben de .spoorweg-

mensen, de machinist en de kondiik-

leiir als vertegenwoordigers i'an het

gehele personeel in het zonnetje ge-

zet. Ook hebben wij alle gepensio-

neerde spoorwegmen.sen een rode

roos gestuurd, en daar ook het

personeel van nu bij betrokken,

meer geld was er niet, anders hadden
wij graag wat meer gedaan".
Bovendien blijkt dat veel gasten die

's avonds in Hotel Keur aan het

diner hebben aangezeten, wel de
kosten anno 1981 hebben voldaan,

en dal de prijs van f 2,43 slechts

voor enkele genodigden was wegge-

legd.

HONDERD JAAR SPOORWEG HAARLEM-ZANDVOORT

Eeuwfeest uitbundig gevierd
ZANDVOORT - Het eeuwfeest van de
spoorlijn Ilaarleni-Zandvoort werd op
3 juni 1981 uitbundig gevierd.

De speciale spoorcommissie - leden uil

de evencmcntencommissic van de
VVV - hadden een goed programma
opgesteld hetwelk leilloos werd afge-

werkt. De reizigers van de eerste trei-

nen op de Ttiz luni keken wel verbaasd

toen II] reeds vroeg met aangeboden
haring werden geconfronteerd en op
het perron heerste reeds vroeg een

ge/ellige drukte. De machinist P.A.J.

Spape en de kondukteur O.D. van

Wanrooy hadden een prettige dienst

want toen zij met de trein van 06.4.S in

Zandvoort aankwamen zat hun dienst

erop en waren zij de gast van de

spoorcomniissie. Beide heren staan aan
de vooravond van hun pensioen en

werden als de exponenten van de Ne-

derlandse Spoorwegen in het kader van

deze viering extra gehuldigd.

Bij aankomst mochten zij uit handen
van de direkteur van de VVV een

enorme mand met levensmiddelen in

ontvangst nemen. Hierbii waren tevens

aanwez-ig de heer F. Pol rayonchef

Alkmaar-Haarlem en de groepschef de

heer R. Hoenders. Na een korte toe-

spraak door de heer ffilbers werd in

hotel Keur door een klein aantal geno-

digden het ontbijt genuttigd waarna hel

verdere programma werd afgewerkt.

Met de trein van 14.22 uur uit Haarlem
vertrok een groot gezelschap notabe-

len, waaronder de commissaris van de

Koningin in de provincie Noord-Hol-
land, de heer R. de Wit, de burgemees-
ters of hun vervangers van de gemeen-
ten Haarlem, Bloemendaal alsmede de

wethouder van verkeer en vervoer uit

Amsterdam alsmede een aantal fami-

lieleden van de eerste direkteur van de

Haarlem-Zandvoort spoorwegmij., de

heer E.J.J. Kuindcrs.

Bij aankomst te Zandvoort werd door
de Commissaris der Koningin op hel

perron een oorkonde getekend, waarna
het gehele gezelschap op het Stations-

plein ontvangen werd door honderden
kinderen met ballonnetjes en het mu-
ziekgezelschap van de Kennemer Har-

monie Kapel ,,Oud Goud".
Het welkomstwoord werd gesproken

door de Buraemeester van Zandvoort,

mr. Machielsen die hierbij inging op
hel belang van de NS voor het open-
baar vervoer maar tevens aandacht
vroeg aan de aanwezige spoorwegauto-
riteiten voor het toenemende gestalde

niotormaterieel op het naast het station

gelegen parkecremplacement.
I herna werden diverse vlaggen gehesen
waaronder de nieuwe vlag van de
gemeente Bloemendaal. Vervolgens
kozen de kichtballonnetjes het lucht-

ruim waarna de onthulling plaatsvond
van een op een spoorwegbiel aange-
brachte plaquette, welke officiële da'ad

werd verricht door een kleinzoon van
wijlen de heer Kuinders. de heer E. .f.

Zeegers, Een en ander gebeurde onder
de klanken van muziek uit Valcrius

Gedenckklank.
Vervolgens werd de oorkonde, welke
door alle treinreizigers van de ochtend-
treinen op de .'^e Tuni 19KI was gete-
kend opgeborgen in de spoorbiels welk
karwei voor rekening kwam van de
heer dr. J. VValter, lid^dircktieraad der
N.S. De wig werd door de heer Waltcr
in twee ferme klappen aangebracht en
wellicht dat over 100 laar de oorkonde
nog eens door het nageslacht te voor-
schijn wordt gehaald."^

De eveneens jubilerende NZH was ook
ingeschakeld met een bus en de gasten
werden vervolgens weggebracht naar
het Raadhuis alwaar het gezelschap
werd ontvangen door het gemeentebe-
stuur. Tijdens het bijeenzijn werd het

woord gi^voerd door de commissaris
der Koningin, de heer R. de Wit, de
heer Waltcr van de NS. de heer I lilbcrs

van de VVV en tenslotte sprak namens
de familie de heer E.J. Zeegers een
dankwoord.
In de avonduren kwam een aantal

genodigden bijeen om in Hotel Keur te

genieten van een diner dat identiek was
aan dat van honderd jaar geleden. De
gasten werd gevraagd hiervoor hetzelf-

de bedrag te betalen als destijds en wel

ƒ 2,43, het mocht desnoods worden
afgerond tot ƒ 2,45 maar dat was alles.

Hiervoor werd een werkelijk vorstelij-

ke maaltijd geserveerd. Het personeel
was gekleed anno 1880 en het aanwezi-
ge orkest zorgde voor een prima stem-
ming. Uiteraard werd tijdens het diner

door verschillende sprekers het woord

De ballonnen gaan de lucht in, momentopname van woensdagmiddag 3 juni 1981. Foto's Europress.

Reizigers boos op NS

Doorgaande trein moet
weer tussenstop maken
Z.ANDVOORT - Een aantal

treinforensen uit de streek heeft

„met verbazing en schrik" ken-

nis genomen van het wegvallen

van de rechtstreekse treinver-

binding tussen het station Heem-
stede /Aerdenhout en de sta-

tions voorbij Den Haag richting

Rotterdam. Met ingang van 31

mei zijn deze treinforensen ge-

dwongen in Leiden over te stap-

pen. Dit is het gevolg van het in

gebruik nemen van de nieuwe

Schiphollijn, een doorgaande
verbinding tussen Den Haag en

Schiphol / Amsterdam.

De treinforensen tekenen bij de Neder-

landse Spoorwegen tel protest .i.iii te-

gen de gang van zaken. Gesteld wordt

dat de doorgaande Schiphollijn met

voor 1986 op Amsterdam CS aangeslo-

ten zal zijn. Toch heeft deze hjn nu al

de prioriteit gekregen, waar de foren-

sen uit deze streek nu de dupe van

worden,

In een brief aan de Nederlandse Spoor-

wegen stellen de treinforensen. begrip

op te kunnen brengen voor een aantal

ongemakken waar treinreizigers mee te

kampen hebben. ..Het toenemend ge-

brek aan zitplaatsen is tijdelijk accepta-

bel, de normale tariefsverhogingen zijn

onontkoombaar", zo stelt men in de
brief, maar voegt daar aan toe dat de

extra tariefsverhoging van 4% voor het

knelpuntenbeleid van de NS al moeilijk

te verteren is, en het volstrekt onaccep-

(AdverleritieJ

ONKVO hi fi

EEN TOPMERK GELUIDSAPPARATUUR DATTEBETALEN IS

als enige met

DUAL SUPER SERVO
Topkvyaliteit versterker met speciale servo regeling.

wij demonstreren u dit graag.

Peeters Zandvoort B.V.

Hallstraat 56 -Zandvoort -Tel. 02507-1 3618

tabel is dat de rechtstreekse treinver-

binding Heemstede richting Den Haag
zonder meer wegvalt. De treinforensen

zijn van mening dat zij recht hebben op
een redelijke oplossing.

Een voorstel daartoe wordt in de brief

aan NS ook gedaan. Voorgesteld is de
intercity-treinen tussen Haarlem en
Leiden in ieder geval in de spitsuren te

laten stoppen op het station Heemsle-
de/ Aerdenhout. Dit zijn de treinen

waarop anders in Leiden zou moeten
worden overgestapt. Gewezen wordt
op het feit dat een tussenstop in Heem-
stede vertragingen ten gevolge van
massaal overstappen in Leiden kan
voorkomen.

Anjercollecte

ZANDVOORT - Het plaatselijk Ai>-

jercomité heeft nog behoefte aan enke-

le collectanten. Voor de jaarlijkse An-
jercollecte, die maandag jl. is gestart en

tot en met 21 juni a.s. duurt, hebben
zich nog te weinig personen als collec-

tant(e) opgegeven.

Andermaal zij de aandacht erop geves-

tigd, dat het Anjerfonds verenigingen

en instellingen, werkzaam op cultureel

gebied, alsmede culturele manifesta-

ties, zoals concerten en tentoonstellin-

gen financieel steunt en wel in het

gehele land, dus ook in Zand\oort.

Aspirant-collectanten kunnen /,ich als-

nog opgeven bij de heer A.H. Hedden,

p. a Raadhuisplein 4, tel. 14841.

Nieuwe bibliothecaris

ZANDVOORT - Tot opvolger van

Gert Toonen, die tot 1 februari jl. als

bibliothecaris aan de Openbare Biblio-

theek van Zandvoort was verbonden, is

Frank Haggenburg (30) benoemd. De-

ze benoeming is van kracht vanaf 1 juli

1981 . Frank Haggenburg heeft zes jaar

openbaar bibliotheekwerk gedaan in

een jeugd- en schoolbibliotheekafde-

ling van een filiaal van de Openbare
Bibliotheek te Utrecht.

De bibliothecaris-opleiding aan de Frc-

derik Muller Akademie te Amsterdam
zal hij zeer binnekort afsluiten. Eerder

behaalde hij het diploma van assistent-

bibliothecaris - Den Haag - en biblio-

thecaris. Albert Bien uit Edam, die

sedert 1 februari tijdelijk met de biblio-

theek-leiding belast is geweest, zal -

uiteraard met de overige medewerkers
- voor een grondige inwerking zorg

dragen. Daarna vertrekt de heer Bien

naar een andere bibliotheek.

Opbrengst collecte

ZANDVOORT - De opbrengst van de
hui.s-aan-huis kollekte, ten bate van de

Nederlandse Hartstichting in 1981, die

in de izenieente Zandvoort werd gehou-

den, bedroeg ƒ 13.734,45,—.

Het bestuur van de afdeling Zandvoort
van de Vrienden van de Nederlandse
Hartstichting zegt hiervoor alie gulle

gevers èn de llü collectanten die belan-

geloos hebben meegewerkt, van harte

dank.

Cafébezoeker

mishandeld
ZANDVOORT - Twee Duitsers in de

leeftijd van 22 en 24 jaar zijn donder-

dagavond door de Zandvoortse politie

gearresteerd nadat zij in een bar aan de

Kerkstraat een 53-jarige cafébezoeker

hadden geslagen. Ook gooiden zij de

man een glas bier naar het hoofd.

Vervolgens zette het tweetal de mis-

handelingen buiten op straat vooit.

Daar werd hun slachtoffer met behulp

van een rijzweep afgetuigd. De man
liep hierbij flinke verwondingen iii het

gezicht op. Onder hevig verzet ziin de

twee Duitsers ingesloten op het politie-

bureau. Wat de aanleiding is geweest

van de mishandeling is tot nu toe

onbekend.

(UIveiieiilie)

voor. een goed
modem interieur

binnenhuis van de bilt

—lliniir.ltoofJJoty uHhooni

Drs. R de Wit, dr. Walter van de NS en burgemeester Machielsen hijsen de

vlaggen op het Stationsplein.

gevoerd en werd gastvrouwe Phil Dui-

venvoorde in de bloemetjes gezet.

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven van Zandvoort heeft

zich niet onbetuigd gelaten bij deze

jubileumviering. Waren daar al dank
zij de medewerking van visrestaurant

Van Duivenvoorden verse haring in de

vroege mdrgenuren.
Ook door Fotohtho Drommel, Studio

De Zwager en Drukkerij Oudt werd
een huzarenstukje geleverd door
werkelijk in ijltempo gezamenlijk te

zorgen dat de speciale oorkonde met
foto van de aankomst en ondertekening
van het stuk reeds anderhalf uur later

op het raadhuis kon worden uitgereikt.

Vrijwillige reclassering

zoekt medewerkers
KENNEMERLAND - De organisatie

Vrijwillige Reclassering heeft momen-
teel een dringend gebrek aan medewer-
kers, die bereid en in .staat zijn gedeti-

neerden te bezoeken in het huis van

bewaring.

Deze groep vrijwilligers werkt in over-

leg met de reclasseringsraad in de

huizen van bewaring. Bij de jongere

gedetineerden wordt op maandag-
avond van 19.00 tot 21.00 uur een

bezoek gebracht tijdens de recreatie.

Er wordt geschaakt, gekaart, gedamd
etc, maar ook, en dit is belangrijk,

worden gesprekken gevoerd.

In het huis van bewaring II gaat men op
cel-bezoek. Dat is maximaal één uur

per week, praten met gedetineerden.

Deze gesprekken worden door de ge-

detineerden zelf aangevraagd, doch

men heeft meer aanvragers dan mede-
werkers. Reden waarom men vraagt

om nieuwe vrijwilligers(sters). Heeft

men hiervoor belangstelling, dan kan

men zich schriftelijk wenden tot Orga-

nisatie Groep Vrijwillige Reclassering,

Postbus 3105, 2015 KB te Haariem.

^ fiim-inn-

ZANDVOORT - Vrijdag 19 juni wordt

in de openbare bibliotheek aan de
Prinsesseweg de film ,,Neem "t als een

man, mevrouw" gedraaid van het

Deense Rode Vrouwen Collectief. Het
scenario is van Mette Knudsen, Elisa-

beth Rygaard en Li Vilstrup. kamera
Katia Forbert. muziek van Nina Lar-

sen, de montage van Ann-Lis Lund.

De film begint om 21.00 uur en heett de

volgende inhoud;

De film Neem 't als een man. me-
vrouw! gaat over Ellen Rasmussen, een

vi|ftigjange \rouw uil de middenklasse,

huisvrouw in een doorsneehuwelijk,

Aan de hand van deze huisvrouw wordt

getoond hoe vrouwen door mannen
behandeld worden en hoe ze zich ten

opzichte van elkaar gedragen, /owel in

de sociale als in de prnesfeer. Ellen

drinkt on \ertoont \erscliillonde symp-

tomen van de bekende huisvrouwen-

neurose. Plotseling droomt /e dat alles

ook andersom had kunnen zijn, de

vrouwen nemen dan in de tilm de rol

van de man over, hoewel iedereen er

wat uiterlijk betrelt uit blijtt zien als

mannen en vrouwen van tegenwoordig.

De mannen /ijjn geïnteresseerd in cos-

metica, ze dragen kunsthaar op hun

borst, secretarissen praten met elkaar

over eten en prijzen, doen in de mid-

dagpauze boodschappen, zorgen voor

het huishouden en de kinderen en zijn

sexobjecten.

Vrouwelijke toeschouwers luichen en-

thousiast een stnptease-tlanser toe, de

vrouwen zijn de chefs, negeren de

mannen en hun kleine problemen, pra-

ten over auto's en hoe slecht de man-
nen wel niet rijden, hoe leuk het wel

niet IS naar ze te kijken, ze in je

omgeving te hebben en in hun kont te

knijpen, en hoe handig het huwelijk

voor de zakenvrouw wel niet is. Ellen

Rasmussen schrikt wakker, krijgt een

zenuvvuistortmg en besluit iets te doen

om verandering in haar positie te bien-

gen. /.e gaat een secretaresse-cursus

volgen en belandt aciitei een buio in

een tahiiek. Ellen gaal zich steeds meer

de onderdrukking van de viouvv le.ili-

seren en als ze zich aansluit bij een

staking van de f,ibrieksarbeidsters voor

gelijke lonen wordt ze ontslagen.

; Met oiitt eiiiJïii

Ukkie overleden

Vooi velen toch nog vrij onvur

wacht IS vorige week op M-i.ti,;

Icetli|d overleden Kl.i.isde Ki-kt. n
Zandvoort algemeen bekend ond'.i

ziin biina.mi ..Ukkie" Hi| w.is HL^n
man. die in Z.inilvoort grote dingen

heett verlicht, maai /i|n k-ven als

echte oude Z.mdvoorter is icih vvcl

waard, om in dc/c kolommen even
te vernielden. Wie kende hem niet.

wannet.'! hi| op /'n tractor door on/c
straten reed? IIi| heeft van alles

gedaan X'arkenstokker was wel

/o"n licctjc z'n hoofdberoep Daar-
naast was hij scliillenopiialer en
verrichtte allerhande klusjes van de
meest uiteenlopende aard We mo-
gen gerust /eggen d.it hi| hh|ft

voortleven als een legendarische

figuur. zo"n echte dorpstiguur. die

niet meer uit het Zandvoortse
volksleven valt weg te denken. Zi|n

vader Klaas was indertiid ook nog
opvarende van de Zandvoortse red-

dingsboot. Ik meende er goed aan
te doen, het bewogen leven van
deze echte oude Zandvoorter even
extra in deze kolommen te vermel-

den.

Hilbers in de running

Op een zonnig café-tcrrasie geraak-

te ik vorige week in gesprek met een
echtpaar, dat afkomstig bleek te

zijn uit Egniond aan Zee. waar zij

geboren en getogen waren. ,,Dan
zult u zeker ook de heer Theo
Hilbers wel hebben gekend", zei ik

zo terloops en daarmee bleek ik een
tere snaar te hebben aangeraakt,

want zij geraakten over onze huidi-

ge VW-direkteur, die in dezelfde

functie eerst werkzaam was in Eg-
mond, niet uitgepraat. ,,We hebben
het nog dikwijls over hem", vertel-

den ze mij. ..want hij heeft voor
Egmond enorm veel betekend en

WIJ hebben heel veel aan hem te

danken. We missen hem nog altijd

en Zandvoort mag zich gelukkig

prijzen, zulk een man in een derge-

lijke functie te bezitten." Ik zal er

maar mee stoppen om verder nog
de loftrompet over hem te steken.

Maar het loog er allemaal niet om.
Het bleek uit alles, dat hij indertijd

de getapte man was in Egmond en
eveneens lid van de Egmondse mu-
ziekkapel.

Het doet een mens oprecht goed in

dergelijke vleiende bewoordingen
over onze huidige VVV-direkteur te

horen praten. We wisten het trou-

wens toch al wel: in Theo Hilbers

heeft Zandvoort gevonden ,,the

right man in the right place" en dat

is in een dergelijke verantwoordelij-

ke functie van onschatbare waarde!

Kwart eeuw kinderzang

Een zilveren jubileum, dat zeker
waard is herdacht en gevierd te

worden is zeker dat van ons Zand-
voortse kinderkoor, dat op vrijdag

19 juni a.s. 25 jaar bestaat en dat

gaat gedenken met een extra feeste-

lijk jubileumconcert in de Gerefor-

meerde kerk aan de Julianaweg 15.

Het belooft een zeei bijzonder ge-

beuren Ie worden, waaraan bestuur

en leden maandenlang hard hebben
gewerkt en dat we dan ook met
grote belangstelling mogen tege-

moetzien. Onder leiding van de
huidige dirigent Henk Trommel, die

de kunst verstaat door zijn moderne
a.inpak van het programma de kin-

deren enthousiast te maken. Dit

bliikt o a ook uit het nog steeds

groeiend Icden-a.intal. dat thans al-

weer tot .i4 kinderen is uitgegroeid

\'erdei heelt men /ich de medewer-
king verzekerd van het bekende
radio en televisie-duo ,,Barb.ira en

Bas" en in het kader van het jubi-

leum zullen oud-leden van het koor.

(tussen de 20 en 30 jaar) opnieuw
enkele liedjes komen zingen

Ons kindcrkooi maakte daarna, ist

veel naam door het eng.igeren bi| de
verschillende concerten van diverse

artiesten, waarvan ik u o >i noem
Maitine Bijl. Maiie Cecile-Mooi-

di|k, The Schepherds en vele ande-

ren Zeker mag ook het aandeel dal

de bekende orgaiiist-pianist T.-kc

Bijlsma had bij het welslagen van de

concerten, die steeds grote bcLiiii.'-

stelling tiokken. niet onvermeld
bliiven. Ons koor heett een bewo-
gen periode achter de rug. i\!cii

heett vele ups en downs gekend en

meerdere malen leek het vooitbc-

staan aan een zijden diaadje te

haiiuin. maar het vroegere aktieve

hcsiLiui waarvan ik u o a. noem
mevrouw De lloop. mevrouw De
Pi'tcr vn mevriiuvv Van Hecnngen,
v.i^t dapper vol te houden en ziet nu
dit dlljs nvjt dit /ilveren jubileum
l'jrro,>nd Het koor heett /ich een
' _ plüiits veroverd in de rij van
n/- C u''urclc vercnminsicn waar-
" -v.r .hcidcnt Icslcn in de loop

'J.' r.n (r,tri2ini:en naar koren bij

;.r r>'d.i;^i.lijke verenigingen.
/ -t [ 'onkunst Oratoriunikoor
! '1- O. _rottc\trLnimn!: Met dit

-. t.iiuiuer ik de jubilerende
'^r.-n'LiriL' v.m ganser harte Moge
^tn ^trakn i en v, L'l';L~la icd jubi-

i,-Ui;k< riLLfi op vri|u, \i l'i ]uni a.s.

^I'.irvan iL b^kiopMig /ijn'

Kunstmarkt

Mag ik nog cvtP uw aandacht vesti-

gen Cjp de kunstmarkt, die a s

zaterdag 13 juni van 14 0(1 tot 20 00
uur gehouden wordt op ht-t Gast-
huisplcin en worut georganiseerd
donr het Cultureel Centrum onder
artistieke leiding van mevrouw Em-
mv van X'niherghc do Coninph''
Het belooft een bijzonder interes-

sant gebeuren Ie worden, zoals in

on/e gcrnccnton nog nimmer werd
vertoond en waarvoor de belang-
stelling zeer groot is. U moet daar
beslist eens een kijkje gaan nemen
Voorts /al op vrijdag 19 juni om
20 00 uur Josje Smit diverse tech-

nieken gaan tonen in het Cultureel
Centrum. De/e bijzondere exposi-
tie, die zeer leerzaam moet worden
geacht, zal gehouden worden van 20
luni t/ m 19 juli en dagelijks gratis

toegankelijk zijn van 13.30 tot 16.00
uur behalve op maandag en dins-

dag.

Jo Bisenberger

Door een onverklaarbare oorzaak

die in nevelen blijft gehuld, werd 14

dagen geleden in mijn verslag over

het toneelspel ,,De meid" de naam
van de hoofdrolspeelster Jo Bisen-

berger vermeld in de kop onder ,,Jo

Bischenberger". ,,What is in a na-

me?", zegt men wel eens, maar
volgens mij héél veel. Want je naam
heeft iets te maken met je persoon-

lijkheid. Daarom voor dit on-

verklaarbare gebeuren mijn oprech-

te excuses. Zoek er aksjcblieft niets

achter want het was echt met zo

bedoeld.

Opoe op de praetstoel

'k Heb deuze week gien taid "ehad

beste mense, om voor jeloi een nuvv

receppie te skraive. Ik heb d'r nog
zadder, dus dat houwe jeloi vvcl

tegoed tot de volgende keer. Maer
de zwaeger van me manskerel was
jaerig en dat hebben we met de
Pinksterdaege 'evierd 't Was toch

rotweer, dus wat moste we aers

gaen doen. De jaerige is 83 jaer

"cworrc, maer rookt nog altijd z'n

..zware weduwe" en van z'n bor-

relglaesie zie |e meestal allienig

maer de onderkant, 't Was een goed
tecst en we hebbe veul lol 'ehad.

Dus beste mensen: tot de volgende

keer en allegaer de groetc v an opoe.

En dan nu de VVV

Bedankt

Theo liilbois, lic diKklcui v.in de
\\\ heelt 1111] gvvr.iagil aan .lUcn

dk' hun medewerking hebben vei-

IlcikI a.in Iki weKl.igcii van do
lubileuiinieimg van de hondeidiai'i-

}.'(. spooiwegvei binding /i|n dank
over Ie biengen
I k'i was L'cn heel l.inge lijsi \dn
/.Midvooiteis tlie liclaimcloos heb-
ben inecgcwci kt. te laiv,: om hici te

\en)ielden. ma.ii /i|n <l,ii)k bieiig ik

giaag over Bi) dc/e d.ui

K sr

I 'uhetivrnfl

ü

Drspèrkëstrèat 47 rd rï2^ndyaör?i*^l
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Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen ,,De Vijverhut"
Vondcllaan 46 - Zandvoort - Tel. I 25 38

12. 13en 14juni:
dansen en dineren in ons aan zee

gelegen é la carte restaurant,

waar wij u nu ook verse kreeft uit ons
homarium kunnen aanbieden.

14 juni: thé-dansant, aanvang 15.00 uur

Muzikale omlijsting:

Trio Mitsey Smeekens.

ledere zonnige dag: even heerlijk

genieten op ons nieuwe terras.

PEDICURE/

MANICURE SALON

mevr.

G. Hammïnga

Drogisterij - Parlumerie

BOUWMAN
Oranjestraat?

tel. 02507- 123 27

Behandeling volgens

afspraak.

KANTOORUREN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12 - ZANDVOORT

MAANDAG - 12.30-16.00 uur
DINSDAG - 9.00-16.00 uur
WOENSDAG - 9.00-16.00 uur
DONDERDAG - 9.00-17.00 uur

VRIJDAG - 9.00-12.00 uur en van 13.00-16.00 uur
Telefoon 02507-17166

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

1 ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

/n een nieuwsblad wordtuw advertentie ook nieuws!

palace hotel

Koffie met gebak, een snelle lunch
of tijdens het diner genieten van de
ondergaande zon in het hoogste

restaurant aan de kust

Uw adres voor

^ast kousen, panties,

knie- en enkelstukken,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

DIERENBESCHERMING

Wist u dat, wij het probleem van tevéél katten proberen op te lossen

door de helft van de kosten van sterilisatie en castratie

voor u te betalen? Aanmelding en inlichtingen tot 1 juli

onder tel. 1 45 61.

Wist u dat, uw nestjes katten en honden, mits binnen 24 uur na de

geboorte gebracht, GRATIS kunt laten inslapen bij dieren-

arts Dekker-Lukkassen en het Kennemer Dierentehuis?

Wist u dat, wij willen bemiddelen in vakantieruiladressen voor uw huis-

dier? Inlichtingen tel. 1 58 62.

Wist u dat, vissen óók gevoel hebben? Laat ze daarom niet onnodig

lijden!

VERENIGING VOOR HET WELZIJN DER DIEREN

Nieuwste modellen!!

Ontworpen door de beste

Engelse couturiers

Surfkleding

Zeilkleding

Truien

Sweaters
Laarzen
Schoenen
enz.

Surfplanken
Ten Cate
v.a. 1145..

Dufour Wing
va. 1375..

Wayler
v.a. 1595..

Tenson mpc zeilkleding

Tenson jollebroeken 298..

nu voor 85..

mm
Een begrip in Europa

Alles voor de watersporter!

Beslag,

kompassen,

stuunwielen, enz.

ZEGWAARD
WATERSPORT
SPAARNE 48 - HAARLEM - TEU 023-321534

TEKEN EN KUNST
SCHILDERS MATERIAAL

^|»CREATIEF»fR^f|,
BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT

tel. 17367

dolfirama

Speelse zeeleeuwen- en doifijnenshows
en een bezoekje aan de onderwater-
galerij. Dagelijks 4 voorstellingen.

Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21 .00 uur.

Voor inl.: bouwes hotels: 02507-15041.
* Wij staan ook voor u klaar om u be-

hulpzaam te zijn bij de organisatie
van uw diners en feesten.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna, Faber, Genraad gashaarden.

Toonzaal:

Sche;penp4ein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

TiMIVlER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkplaats.

Werkplaats: Swaluestraat41 A.

Dr. Gerkestraat 50rd • 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 -152 25

A.J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
48

Bedrag mnd.
5.000,- 150,95

10.000,-

15.000,-

20.000,-

25.000,-

289,14
427,34

565,53

703,73

60
mnd.

129,93

247,15

364,37

481,59

538,81

SS
mnd.

98,93

184,15

269,92

355,68

441,44

120

mnd.

238,43

313,71

388,99

Ie en 2e hypotheken tot 125% mogelijk
Informeer eens'.

Hetmersstraat 1 - Zandvoort
telefoon 02507-12150

• Groentepianten met Muit

• Groente- en bloemzaden

• Zaavond
• Jiffypots

• BntrijdnBf- en

•Tl

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA. Zandvoort,

telefoon 17093

m* BELLEN

^02507 - 1 71 66^

ADVERTEREN MET EEN
GOED PRODUKT

is een dienst bewijzen aan de lezers.

Onze lezers beseffen dat. daarom
worden de advertentiepagina's zo goed
gelezen, daarom ook zijn de
adverteerders zo ingenomen niet

Zandvoorts Nieuwsblad

LuxeJeHaSLuper
extra voordeligevoordelen

r Ifeluitjewinst!
Op basis van de Jetta LS heeft Volkswagen een spe- Dat is een kans om niet voorbij te laten gaan.

ciale actie-uitvoering op de weg gebracht: de Jetta SL. Kom naar uw V.A.G dealer voor Volkswagen en
Een grandioze gedaanteverwisseling, die gerust super-de- Audi en maak een super proefrit. De Jetta SL is maar
luxe genoemd kan worden. beperkt leverbaar. Snelle beslissers zijn dus dubbel in

Want was de oorspronkelijke versie met z'n 51 kW 't voordeel.

motor al uiterst compleet, met alle extra's kent de •

Jetta SL z'n weerga niet.

Voor dit totale pakket, dat een reële

waarde heeft van ruim 2000 gulden,

beüialt u slechts 555 gulden: een voor-

deel van maar liefst 1450 gulden.

Zo kost de alpinwitte Jetta

SL in 2-deurs uitvoering

daarom slechts f19.995,''-

inclusief B.T.W.

Alummimn velgen met banden 175/70 SR 15.

Sportstuur in kleur afgestemd.

Vloerbedekking in velourskwaliteit in de kleuren gazelle of

royalblauw.

Jetta GL-^ashboard, sattelbruin bj) buitenkleur zandmetalllc,

royalblauw by buitenkleur regattablauwmetallio/alpinwit.

Van binnenuit verstelbare buitenspiegel.

Anti-verblindingsbinnenspiegel.

lypeplaatje achter: Jetta SL.

VW-teken op grUle/Volkswagen-plaatje achter, in kleur aan-

gepast aan de buitenkleur en waarbii de letters in chroom

zijn uitgevoerd.

Decorstrepen afgestemd op de buitenkleur.

Sierlijst op de taülelün in bruin of blauw.

Handschoenenkastje met slot op deksel.

Instrumentenverlichting, traploos regelbaar.

Middenconsole zonder instrumenten in de kleuren sattel-

bruin of royalblauw.

Deur- of zijwandbekleding gelijk aan die van Jetta GL,

in gazelle- of royalblauw.

Toerenteller en dlgitaalklok.

Sigare-aansteker. Afsluitbare tankdop.

Parkeerlichtschakelaar.

Totale prijs van dit alles ruim f 2000.-. U betaalt f 555,-.

Uwvoordeel L450 gulden.

e!i|k duurt
gst

AAcaknu 'n proefrit bijuwVA.GdealervoorVolkswagen en Audi:

Afleveringskosten f525,-. Inclusief B.T.W. Af Leusden.Vrijbliivend.

Wijzigingen voorbehouden. Metallic en 4 deuren tegen normale meerprys.

De Jetta SL is leverbaar in; regattablauwiiietallic,zandnietallic,alpinwit.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat lü2/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565
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BALDIOPPERMACHTIGINnPUULES

nervarenheid speelt

Nederlanders parten
ZANDVOORT - Met uitzondering van
Michcl Blcekemolcn heeft gebrek aan
ervaring in de formule 3 de Nederlandse

coureurs danig parten gespeeld. Zowel
Fred Krab (h^ reed zyn tweede formule

3-race) als debutant John Vos verkeken
zich in de tweeentwintig ronden duren-

de race op dit geweld. In het van start

tot Hnish door Mauro Baldi aangevoer-

de veld had Vos na acht ronden al zo

veel van zijn krachten verspeeld, dat het

hem moeite kostte de race uit te rü'den.

Een slipstreamfout van Krab deed de

huidige Europees kampioen in de for-

mule Ford iOOO-kiasse in de derde

ronde in de vangrail belanden. Bieeke-

molcn maakte geen fout, maar zijn

wagen was niet compatative genoeg,

waardoor de Haarlemmer met een der-

tiende plaats genoegen moest nemen,
terwijl Vos als zeventiende en laatste

eindigde.

In de niet zozeer spannende, maar wel
spektaculaire race won de Italiaan

Mauro Baldi met grote overmacht,
daarmee zijn koppositie in de stand om
het Europees kampioenschap verstevi-

gend. Tweede werd de Fransman Alain
Ferte, gevolgd door zijn landgenoot
Philippc Streiff, de Deen Thiim en
Philippc Alliot. Met deze vijfde plaats

blijft de Fransman lijstaanvoerder Bal-

di volgen.

Racing Team Holland

Hoewel Krab niet bepaald stond te

juichen mocht zijn dertiende startplaats

er best zijn. Slechts anderhalve sekon-
de langzamer dan de van pole vertrek-

kende Baldi is beslist geen slecht resul-

taat voor een coureur die zijn tweede
formule 3-race rijdt en bovendien dit

seizoen nog niet aan de start was
verschenen. Dolgelukkig was Krab dan
ook, toen hij begin deze maand van
circuitdirekteur Johan Beerepoot
mocht vernemen dat hij naast Cor
Euser en Jaap van Silfhout nu ook deel

uitmaakt van het Racing Team Hol-
land.

Het sponsorbedrag kwam vrij door het

uitblijven van een formule 1-contract

voor Huub Rothengatter, die daarvoor

Bleekemolen en Schindler konden Vos nog net ontwijken toen hij door
onervarenheid in de fout ging. „Ja, ik moet nog veel leren", verzuchtte een
doodvermoeide John Vos na afloop.

op financiële steun van het RTH kon
rekenen.

Krab gaat voor het RTH de nog reste-

rende 1 1 races om het Marlboro formu-
le 3 kampioenschap in Engeland rijden

(8 races zijn inmiddels verreden).
De wedstrijd op Zandvoort werd ge-

bruikt om de kersverse RTH-coureur
te presenteren aan het publiek. On-
danks zijn crash ziet de vijfentwintigja-

rige coureur uit Heerhugowaard dit

avontuur optimistisch tegemoet. ,,De
wagen (een Ralt RT3) rijdt perfekt en
als ik weet waar zijn grenzen liggen heb
ik beslist een auto die voorin kan
meekomen".
Aan Krabs eenmalige optreden op
Zandvoort kwam abrupt een einde
toen hij in de Gerlachbocht uit de
slipstream van de Deen Jelinski kwam.
Met wat meer formule 3-ervaring zou
de ongelukkige rijder ongetwijfeld ge-

weten hebben, dat op zo'n moment de
druk op de voorwielen weg is. De Ralt
schoot dan ook zwaar onderstuurd
dwars over de baan in de vangrail.

Nog veel leren

Aanpassingsmoeilijkheden waren er

eveneens voor John Vos. ,,Ik moet nog
veel leren" hijgde de overigens uitste-

kend vertrokken debutant na afloop.

De verrassende elfde plaats (hij vertrok

van de zeventiende plaats) raakte hij na
een derde van de wedstrijd snel kwijt.

,,Na acht ronden was ik doodop. Ik had
duidelijk konditie tekort en ik was blij

als ik er telkens weer een ronde had
opzitten. Op het laatst kon ik mijn nek
niet eens rechtkrijgen". Met een spin in

de Tarzanbocht illustreerde Vos uitein-

delijk zijn vermoeidheid.

Voor Bleekemolen viel er op Zand-
voort niet veel eer te behalen. De man

die nog twee jaar geleden voorin mee-
streed moest met een dertiende plaats

genoegen nemen. ,,Ik wist van tevoren
dat ik met deze wagen niet hoog kon
eindigen" bekende ,, Bleek". Op de
vraag waarom hij dan toch instapt

antwoordde de blonde coureur die eens
de tweede plaats in deze klasse ver-

overde: ,,Ach, eigenlijk zou ik moeten
stoppen. Maar dan komt er weer zo'n

race waarvoor je een sponsor kunt
krijgen en dan begint het weer te

kriebelen. Ik zou alleen nog door
moeten gaan als ik een goede deal met
een sponsor kan maken. Maar die

mogelijkheid zie ik in deze tijd niet. Ik

zou daarom ook wel willen stoppen.

Maar ja, wat moet. ik dan. Wat is het

alternatief vv. )r racen".

Zandvoortse eer

In het voorprogramma was het op-
nieuw Frans Derr die de Zandvoortse
eer hooghield. Hij zegevierde in zijn

Talbot Rally 3' bij de toerwagens tot

1300 cc.

Bij de produktictoerwagens tot 2500 cc

haalde Berend Oeberius Kapteyn op-

nieuw de finish niet. Een losgeschoten

pakking in het carter stond hem dit-

maal een gevecht in de weg met zijn

rivaal Hans de Jager, die opnieuw het

maximale puntenaantal voor de titel-

strijd pakte.

Ook Tonny Zwanenburg kwam on-

danks zijn uitstekende tweede trai-

ningstijd niet op het ereplatform. In de
formule Ford 1600 finishte hij als vier-

de achter Euser, Adams en Silfhout.

Het gevecht dat hij aanvankelijk met
dit drietal was aangegaan moest hij

halverwege de race staken vanwegen
een loszittende, over het asfalt schuren-

de, bodemplaat.

Winnaar Mauro Baldi geflankeerd door Philip Streiff (II en Alain Ferté (r).

ZANDVOORT - Op zatcrdiig 2(1 juni

a.s. organiseert do Autosportvcrcni-
ging Sanöcvocröe ilc Scburrciucbi I/J.

een familic-autotocrtocht. die ook dit

jaar weer meetelt voor hel KNAC-
toerbrevet. Bij deze tocht is geen wcd-
strijdclement aanwezig, u bent beslist

niet aan een strak ti|dschcma geboden.
Het gaat erom, dat u door een mooi
stukje Nederland wordt geleid aan de
hand van een routebeschrijving, die u
bij uw vertrek ontvangt. Hierin is

duidelijk de te rijden route beschreven
en er wordt een beschrijving gegeven
van de verschillende bezienswaardighe-

den, welke u tegenkomt.
Er wordt gestart vanuit het Gemeen-
schapshuis, Louis Davidsstraat, Zand-
voort. (Nabij de VVV),
Gezamenlijke vertrektijd is 13.00 uur.

Aankomst is ongeveer 17.30 uur. De
lengte van de tocht is ca. 110 km.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 12,50 per
auto, ongeacht het aantal inzittenden.

In het inschrijfgeld zijn begrepen: twee
consumpties en twee KNAC-zegels.
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen:

02507-14389 of 02507-16179.

WULLUM WLKFF

Mcb je geld?

Dan doe je wondere!
Heb je 't niet?

Dan is 'et dondere!

(Adverienlie)

teetnaand
fe inuuj

liblIotheGk
FILMINN
19 luni. 21.00 uur Neem 't als

een man, mevrouw! van het

Rode Vrouwen Collectief.

Denemarken. Toegang vrij.

FONOT>IEEK
Aanwezig: 930 klassieke platen.

500 populaire platen, 350 jazz-

platen, 1200 pop-platen, 100
platen met volksmuziek. 100
kinderplaten en 1 00 platen met
literatuur en gesproken woord.

Openingstijden:
maandag 19.00-21.00 uur.

vrijdag 15.00- 17.00 uur.

vrijdag 19.00- 21.00 uur.

iWririsesseweg/Zandvoort

ZANDVOORT - Slager Van Duyn,
(Tast-Toe) die vorige week donderdag
op spectaculaire wijze zijn nieuwe zaak
aan de Grote Krocht heeft geopend en
borg staat voor een snelle service, werd
zelf ook op zijn wenken bediend toen

het ging om een bekeuring.

's Morgens vroeg kwam hij namelijk op
het idee om met een geluidswagen de
mensen op de opening van zijn zaak
attent te maken, door het uitreiken van
bloemen en vleeswaren, en medewer-
king van een draaiorgel. De draaiorgel-

man was in het bezit van een vergun-

ning, en hij informeerde bij de eigenaar

van de platenzaak of hij wel gebruik

kon maken van een speaker. ,,Zo lang

je zelf geen muziekcassette's draait, of

zelf muziek maakt, mag dat", was het

antwoord.

Hierop werd dus het draaiorgel inge-

schakeld, en Van Duyn verkeerde in de
overtuiging dat hij correct had gehan-

deld.

's Middags echter werd hem door de
gemeentepolitie verzocht om op het

bureau te verschijnen, en daar vernam
hij tot zijn verbazing dat hij in overtre-

ding was geweest. ,,Ik wenste geen
schikking en laat het voorkomen" is

zijn mening, want deze .service van de

plaatselijke politie noemt hij wel een
grote teleurstelling, hij heeft intussen

een gesprek met de burgemeester aan-

gevraagd.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

Admiraalzeilen
Zonnig, winderig en veel publiek. Dat
waren zondag, eerste Pinksterdag de
ingrediënten voor de opening van het

zeilseizoen 1981.

Het admiraalzeilen, de opening van het
seizoen dus, moest in verband met de
slechte weersomstandigheden van He-
melvaartsdag verschoven worden.
Het was een feestelijk gezicht vanaf de
Rotonde onj de verschillende schepen
zee te zien kiezen richting politiepost

zo omstreeks het middaguur. De vloot

meerde vlot af ter hoogte van de
Rotonde, waarna het werkelijke ge-

beuren kon plaatsvinden.

Een delegatie van het bestuur van de
watersportvereniging Zandvoort ging
naar de politiepost waarbij zij werden
ontvangen door het stranddetachement
van de gemeentepolitie. 'Voorzitter van
de watersportvereniging, J. Deutekom
hield een kleine toespraak en overhan-
digde hoofdagent Co Schouten een
kruik jenever. De politie liet zich ook
niet onbetuigd, met de gebruikelijke

speech en plichtplegingen werd door
Schouten eenzelfde kruik overhandigd
aan Deutekom. Deze werd onmiddel-
lijk opengemaakt en diverse kleine

glaasjes werden geleegd op een goed
zeil-en strandseizoen.

Surfschool

Klijn

Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 uur 023-283330

door
Miargreet Ates

Belangrijke telefoonnum-

mers:

Strandpoiitie Rotonde 13545

Kinderkamer Rotonde 14445

ZRB Noord (Post Brokmeyer)

12376

ZRB Zuid (Post Piet Oud)

12687

ZRB Naaktstrand 18431

een luilaksurftocht van acht kilometer.

De start vond plaats oin vijf uur in de
morgen en de weersomstandigheden
waren ideaal. Niet minder dan 21

surfers startten op het Noordstrand
onder reddingspost Piet Oud en eindig-

den op het naaktstrand waar een ver-

rukkelijk ontbijt klaarstond. De verse

broodjes, krentenbollen, hete koffie en
thee waren in een ommezien verdwe-

nen.

Slechts één surfer kreeg pech. De
mastvoet van zijn plank brak drie

kilometer uit de ku.st, maar met behulp
van Tim Klijn werd hij op sleeptouw

genomen en kon even later ook van
zijn ontbijt genieten.

Commentaar van de langslapers op
deze luilakochtend was dat ze volgend

jaar toch eigenlijk wel mee willen

doen, reden waarom de broers Klijn nu
overwegen er een traditioneel luilakge-

beuren van te maken.

Datum
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Het Nederlandse Sleutel- en

Sloten/spcCTii listen Ciilde is door Lips

Sloten rjbriekcn b v. ,ils sub-licentie-

houder i^cm.Khtigd de Lips-Keso

sleutel Ie kopieren. Voortdurende

kwaliteitsbewaking en dcgejv.in

teerde m.Khines vjn het Gilde

gjr.indcren u /.ekerheid

en \eiligheid. Alleen bij

de gcmachtiRde dealer

knjgt u het oripnele

Z>ekcrheids bewijs.

I

'»"'*?V '>«tvr iti^sMi- orfiwr n^h^ "irfiw.' *virf"

E
SINDS 1849

G1ERSTRAAT3
BOTERMARKT26

ZONNEBRANDOLIE
Men neme St. Janskruid, notenextracten, de

zuiverste citroen-, kokos- en olijfolie... kortom

al wat heilzaam is voor een huid in de zon.

100 cc3^5 200 cc 6,95

SPECIALITEITEN
Restaarax2%
^Gbalêt Het IVltte Hals*'

Zeeweg 3, Overveen. tel. 023-256057

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
«' uw zakendiners, recepties enz.

Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

ACK HOUSE
Specialilpilen-restaurant mei een

apart speciaalfondue-restaurant

lot 45 personen.

Gen. Cronjé.straal 14 - Haarlem
Ri'servcren: (el. 023 - 26 Si 33

RESTAURANT

GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levende pianoklanken of voor
IIw receptie en party.

Gravinnestt'Cji '> 1 1-13 - Haarlem
Reserveren: lel. 023-31 70 58

AUG. V. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novllon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

decorette-decorette-decorette-decorette-decorette-decorett^

fleurige flitsen uiteen
zomers assortiment

~
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LIBERAAL VOORZIET BELASTINGVERHOGING

Weinig bijval voor circuit-

plannen van Canadees Hordo

jmitMMjm^mmmMinawsia
DONDERDAG 18 JUNI 1981

ZANDVOORT - Tegen verbouwing en uitbreiding van liet Bouwes Concern, het

Hotel en Bouwes Palace, hebben de commissieleden van Algemene Zaken geen

overwegende bezwaren.

Heel anders liggen de zaken wanneer de plannen van de Canadese exploitant

Hordo ter sprake komen inzake het circuit. Het grootste deel van de commissiele-

den had hier weinig goede woorden voor over, behalve de vertegenwoordiger van

de VVD, Jan Jongsma.

De socialist Toonen deelde mee dat hij

en zijn fraktiegenoot Aukcma een
oriënterend gesprek met de Canadees
hadden gevoerd waarbij zij hem de
bezwaren van hun fraktie uiteen heb-

ben gezet. Toonen was zeer gematigd

in zijn kritiek hierop, behalve het

houden van de Olympische spelen in

Zandvoort (geen haalbare kaart) richt-

te hij zijn bezwaren hoofdzakelijk te-

gen de voorgestelde uitbreidingen van

het raceprogramma, op het circuit.

i,,Deze plannen staan lijnrecht tegen-

jover die van onze fraktie. Wij voorzien

hiermee eerder een geluidstoename

jdan afname met alle gevolgen van
.' dien" aldus Toonen.

Zenuwziek

Zoals gewoonlijk trok huisarts Flierin-

ga alle registers van zijn spreekvaardig-

heid open om zijn ongenoegen kenbaar
te maken.
In schilderachtige bewoordingen veeg-

'Olympische Spelen

in Zandvoort

is klinkfare onzin"

de hij de plannen van de Canadees van
tafel met de slogan ,,Dit zijn medede-
lingen van een dwaas, en wat gevaarlij-

ker is, van een dwaas met geld".

Als huisarts zei hij zenuwziek te wor-

den van dergelijke plannen die elke

grond van realiteit missen. Dit was
door hem geconstateerd, omdat er in

de plannen gerept wordt over een
,,internationaal golf-evenement". Iets

dat in golfkringen nimmer gerealiseerd

kan worden.
Hij vond het zinniger iets aan het

geluid van het circuit te gaan doen, dan
plannen te bekijken die waren opge-

ABONNEMENTSPRIJZEN

In verband met gestegen kosten, hebben wij van de Minister Man
Economische Zaken toestemming gekregen, een kleine wijziging

in onze abonnementsprijzen aan te brengen van 5 cent per week.

Hierdoor worden de abonnementsprijzen per 1 juli 1981:

Per bezorger f 28.60 per jaar.

Per post f 106.10 per jaar.

Wij nemen gaarne aan, dat de abonnees, die een machtiging tot

automatische^schrijving hebben verstrekt, ermee akkoord gaan,

dat in de eerstvolgende afschrijving, de nieuwe abonnementsprijs

wordt aangehouden.
De Direktie.

steld door iemand met het verstand van
een garnaal".

Dcmokraat Van Erp had geen bezwa-
ren legen uitbreiding van het Bouwes
Hotel en Bouwes Palaces, die zouden
alleen maar Zandvoort ten goede ko-

men. Hij had net als de voorgaande
.sprekers bezwaren tegen de ingediende
plannen van het circuit. ,, Waarschijn-
lijk is de heer Hordo met juist voorge-
licht over alle bepalingen die voor dit

gebied gelden. Ik noem het streekplan,

de bepalingen van de waterwingebie-
den, natuurgebieden etc. Een betere

voorlichting aan de heer Hordo kan
geen kwaad" zo stelde hij mild.

injekties

Liberaal Jan Jongsma zag de financiële

injektie die de plannen van de Cana-
dees voor Zandvoort kunnen beteke-

nen wel zitten. ,,Voor wij alles afwijzen

moeten wij eerst eens bekijken wat wel
mogelijk is." Hij noemde als voordelen
de aansluiting dorpscentrum /strand
die door deze plannen kunnen worden
gerealiseerd. Bovendien wilde hij wel
eens een duidelijke uitspraak over de
toekomst van het circuit, omdat bij

sluiting hiervan en het niet hebben van
een behoorlijk alternatief, toch de
Zandvoortse bevolking in aanmerking
komt om de lasten dan te gaan dragen,

hetgeen zou kunnen resulteren in een
forse belastingverhoging, waar nie-

mand op zit te wachten. ,,Terwijl de
plannen van Hordo misschien een be-

lastingvermindering zouden kunnen
betekenen".

Het laatste commissielid Hildering,

voorzitter van een plaatselijke toneel-

vereniging, kwam met enkele details in

de plannen van Hordo, namelijk ,,waar

was de schouwburg gebleven die de
heer Bouwes ooit had beloofd?" Hier-

bij gemakshalve vergetend dat de ex-

ploitatie van het verenigingsgebouw De
Krocht de gemeente momenteel han-

denvol geld kost.

„Brainstormen"

Voorzitter Machielsen twijfelde er ook
aan of de heer Hordo wel de juiste

voorHchting had gehad toen hij zijn

plannen opstelde. Hij vond dat een
,,brainstorm" het voordeel had dat er

De kampioen van TCZ: eerste rij zittend v.l.n.r.: A. v.d. Veen (non playing captain), Wijnand v.d. Boom, Hans
Schmidt en Gerard v.d. Bogaert (begeleider); twfeede rij v.l.n.r.: Marco Groot, Jane Plackeutt, Xandra Weller, Wim
Brandse en Hans Bruggeman.

ZANDVOORT - Het eerste team van de Zandvoortse Tennisclub heeft zondag 14 juni 1981 in Rotterdam de kroon op het

werk gezet. Na het behalen van het kampioenschap in de eerste klasse van de KNLTB afd. Haadcm, werd zondag dour een

7-4 zege op ,,De racketeers" in de Maasstad de promotie naar de hoofdklasse een feit. Dit is de eerste maal in de

geschiedenis van de Zandvoortse Tennisclub dat de hooldklasse werd bereikt.

Overigens zal het kampioensteam het komende seizoen '81/ '82 niet kunnen beschikken over een gerenoveerd clubhuis.

Dit bleek donderdag 11 juni op de buitengewone algemene ledenvergadering, waarbij de leden niet akkoord konden gaan

met het voorstel van het bestuur, het huidige clubgebouw ,,De Glee" voor zo'n ƒ 180,0(10,— te renoveren.

Het kampioensteam zal het komende seizoen grote moeite hebben zich in de hoofdklasse te handhaven, want zowel Wim
Brandse als Hans Schmidt zullen niet meer voor alle wedstrijden beschikbaar zijn. Het bestuur van de tennisclub overweegt

dan ook versterkingen aan te trekken om zodoende meer , .overlevingskansen" te hebben in de hoofdklasse.

een gedachtenwisseling op gang komt,
waarbij soms onvermoede gezichtspun-
ten naar voren kunnen komen. Hij

stelde voor geen be/warcn te hebben
tegen de verbouwing en uitbreiding van
de beide hotels, doth met betrekking
tot het circuit de plannen punt voor
punt te bekijken. Er zal dan een
concept-antwoord door het college

worden geformuleerd, waarin de raads-

leden zullen worden gekend. '

Een terechtwijzing was er voor Jan
Jongsma, omdat volgens de burge-

meester er wel degelijk bekend is wat
er met het circuit gaat gebeuren. ,,De

beleidslijn ten aanzien van het circuit is

vastgesteld en die volgen wij". Hij

vond het ook belangrijk dat het Casino
in Zandvoort blijft en waarschuwde
tegen vooroordelen van de commissie-
leden tegen de plannen van Hordo.

Casino weg
Naar aanleiding hiervan zei Jan Jongs-

ma dat er ooit in het contract met het

Casino is overeengekomen dat bij ver-

dwijning van het circuit ook het Casino
zou vertrekken, dus dat de gemeente
dan nog meer inkomstenderving tege-

moet kan zien. Bovendien was hij van
mening dat de door de Canadees voor-

gestelde plannen verbouwing Bouwes
Hotels /circuit niet konden worden ge-

splitst, omdat dit voor een ondernemer
een kwalijke zaak zou zijn.

Hoewel Flieringa het ,,brainstormen"

niet zag, hij vond de houding van de
Canadees meer lijken wp die van een
rodeorijder die met een cowbowhoed
op, Zandvoort kwam binnen draven,

konden de commissieleden wel ak-

koord gaan met de voorzitter: name-
lijk, geen bezwaren tegen de verbou-

wingen uitbreiding, de overige plannen

rustig op hun merites bekijken en dan
.antwoorden.

ZANDVOORT - Op 4 juni gingen in

Zandvoort niet alleen de vlaggen uit

bij de leerlingen die voor een middel-

baar ondcrwijs-diploma waren ge-

slaagd, maar ook bij de geslaagden

van de MAVO voor volwassenen, de

„Moedermavo" dus.

Het is een enerverende tyd geweest

voor de dames, want er waren er

velen die er niet zeker van waren dat

ze het ,,gehaald" zouden hebben.

Een tijd van ups en downs, maar
met een zekere voldoening werd
geconstateerd dat zo'n 88-90% van

de leerlingen hun studie met succes

hebben bekroond.

Groot was het feest dan ook bij de

uitreiking van de diploma's en deel-

certificaten op donderdagavond 11

juni in Haarlem, waar men bü het

OP f JUU AANSTAANDE:

Zomerconcert ïn Herif. Kerk
ZANDVOORT - Op 1 juli a.s. zal in de
Hervormde Kerk in Zandvoort het jaar-

lykse zomerconcert door het Noordhol-

lands Philharmonisch Orkest worden
gegeven, dirigent is Roelof van Diesten,

terwijl als soliste de Amerikaanse violis-

te Skye Carman zal optreden.

Roelof van Diesten trad al eerder in

Zandvoort op, namelijk op 19 maart

1979. De op 4 november 19'14 in

Rotterdam geboren dirigent studeerde

onder andere viool bij Jewssey Wullf

en na het behalen van zijn solistendi-

ploma voltooide hij zijn studie bij

professor Riccardo Odnoposoff te We-
nen.

In 1967, aanvaardde Roelof van Dies-

ten de benoeming als tweede concert-

meester van het Rotterdams Philhar-

monisch Orkest, gevolgd door zijn

direktiestudie bij Edo de Waart en

Ferdinand Leitner. Na zijn periode bij

het Rotterdamse Philharmonisch Or-

kest, als assistent van Edo de Waart,

vervulde hij gastdirektisch hij het

Utrechts Symfonie Orkest, het Radiop-

hilharmonisch Orkest, het Residentie

Orkest, het Nederlands Kamerorkest

en het Noordhollands Philharmonisch

Orkest. Het volgend seizoen zal hij in

de Verenigde Staten debuteren, waar-

na hij per 1 september 1982 zal terug-

keren bij het N.P.O. als artistiek lei-

der.

Violiste

Skye Carman, die een Grancini viool

uit het jaar 1720 bespeelt, is sinds

januari van dit jaar benoemd als con-

certmeester bij het N.P.O.
Zij startte op driejarige leeftijd met

haar vioolstudie en op 11 -jarige leeftijd

debuteerde zij als soliste. Zeven jaar

lang won zij de National Music Camp
en studeerde na haar highschool-perio-

de aan de Interlochcn Arts Academy.
viool en dans en voltooide haar studie

aan het Curtis Instituut in Philadelphia.

Daarna volgden nog studies aan de
Juillard School in New York bij Paul

Makanowitzsky en Josef Gingold. Na
haar studie volgde nog een solotournee

me! een jeugdorkest in tien verschillen-

de Europese landen. Aktiviteiten van
mevrouw Carman na haar terugkomst
in de VS waren onder andere: het

formeren van The Carman String Trio

en The llannover Quartet. Zij werd in

1974 violiste bij het Rochcster Philhar-

Violiste Skye Carman die op 1 juli in

Zandvoort concerteert.

monic
dam.

In 197S kwam zij naar Amster-

Kaarten

Toegangsbewijzen zijn ;i ƒ 8,— per

persoon (voor houders van een CJP-
paspoort of Pas 65 f 4,— per persoon)
verkrijizbaar bi| het VVV-kantoor,
Schoolplein 1 (tel. 1197,9).

Blocmenmaga/ijn W. Stcetskanip,

Zandvoorterweiz 32 te Aerdenhout
(023-241661) ciï op 1 juli vanaf 19, .•?0

uur verkrijgbaar aan de kerk.

Vergadering
ZANDVOORT - Raadslid Toonen
deelde aan licl enide van de aminiissie-

vergadeiing Algemene Zaken/ Ruim-
telijke Ordening mee dal hij wel moei-

te heeft gehad met de beslissing van de

voorzitter vorige week de vergaderuig

ml te stellen.

..Ik ben met zo bang voor een volle

publieke tiibune en vind ook niet tiat je

een vergadering moet uitstellen. Dat

biengl demokratie in gcvaai"

Voorzitter Machielsen vond het een

begrijpelijke reaktie. maar het w.is

voor hem vorige week dmsd.igmiddag

moeilijk in te .schatten omdat de situa-

tie onoverzichtelijk was geweesl. Ten-

slotte was de overweging dat een verga-

deiing beter in een goede steer kan

verlopen voor hem éeen van de belang-

nikste argumenten geweest, deze te

verdatien.

Erasmuscollege aan het Santpoortse-

plein 's avonds om zeven uur bijeen-

kwam. Veel echtgenoten en kinderen

waren meegekomen om van moeders

hoogtepunt getuige te kunnen zijn.

De volgende avond, vrijdag 12 juni

werd in het Gemeenschapshuis aan

de Louis Davidssfraat in Zandvoort,

nog even ,,onder ons" doorge-

bracht. Uiteindelijk is dit gebouw de

school geweest waar men de afgelo-

pen drie jaar de lessen heeft gevolgd.

Zeker 4 a 5 leerlingen willen het

voortgezet ondcrwüs gaan volgen

(HAVO), terwijl door anderen over-

wogen wordt een MBO-opIeiding te

volgen. Weer anderen waren té blij

zover te zijn gekomen en zien een

voortzetting van de studie in de

naaste toekomst niet zitten.

^ Uvu^ krantfniet

c;'5k^iitvangeiït%s

>«;Bël vrijctög^>raÖr;^,2.0Pituir ons

.

Niet iedereen kon vrijdagavond
in het Gemeenschapshuis aan-
wezig zijn, daarom slechts 16
van de 18 geslaagden die de roos
van Zandvoorts Nieuwsblad
(met medewerking van Erica)

persoonlijk in ontvangst konden
nemen. „Van Harte".

ZANDVOORT - Er lijkt schot te

zitten in de plannen van de gemeente-
raad op de plaats van het voormalige

hotel Sonnewende te komen tot wo-
ningbouw.
Niet alleen lijken de onderhandelingen
tussen de gemeente Z.indvoort en de
vertegenwoordigers van de Bond Zoii-

der Naam vrucht dt !e werpen en denkt

men tegen een redeli|ke prij.s de grond

kunnen aankopen. De cimimissieleden

Algemene Z,iken /ijn akkoi)rd gegaan
om een wij/ignm van het hiiidiee be-

stemmingsplan voor te bereiden om
woningbouw op dit terrein nioizclijk ti-

maken.

Eerste rij: Marlies Bürer en Loes
Bruynis.

Zittend van links naar rechts: Nel
Sandbergen, Corry v.d. Moolen,
Milde Stroobach, Nanny Kerk-
man, Jo Koper en Dia Kerkman.
Staande van links naar rechts:

Wil Beerepoot, Marjan Arnoldi,

Nel temmens, Elly Keur, Janet
van Westerloo, Rita Faber, Greet
Stam en Gré Dekker.

Raadslid vertrekt

ZANDVOORT - Het gemeeneraddslid

T. van Erp zal per 1 oktober 1981 zijn

funktie als raadslid in verband met een
verhuizing naar Heemstede neerleg-

gen.

De heer van Erp heeft sinds de laatste

gemeenteraadsverkiezingen een zetel

voor D"66 in de raad bezet. Over zijn

opvolging, normaal een zaak van de

tweede persoon op de lijst, kon de

demokraat nog niets meedelen, ,,nog

niet bekend" antwoordde hij desge-

vraagd.

Langs de Vfoedlijn

Do langste dag
konil ooV ten avond.

Guido Gezelle

lS30-lH9y
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Ken idenle iiiiddenklaï;.ser niet een
opmerkelijke dieselmotor, door Kcnnult
ontv.-ikkeid. Een kombmatie met een
aantal verrassende eiKenschappeii

DEPITTIGE18DIFSEL
De sterj-.L , lichtmetalen 2-liter

motor levert een vemiogen van 48 kV\'

{66 pk). En dat maakt de 18 Diesel

opvallend pittig!

Bovendien is het geluidsnivu
geringer dan u van een diesel gewend
bent of verwachten mag.

DEZUMGE18DIESEL
Hij is er in 2 zuinige versies; de

TD, die leverbaar is met 1 of 5

versnellingen en de laxueiize GTD
Standaard voorzien van 5 versnellingen.

\'i'rhriiik-i IJk r- 'tOkm/u IJilkni'u

kdiwl.'iiil kiiiivi.in!

II)( I vci^iit ijiüci. nl 1 (ip 17.M I lip ):.'.,)

i Dl.; (, I Di.'iMT^iiLllnimMi) lnpli>_' 1 op l. i.ji

Deze verbruikscijfers zijn mede
gunstig beïnvloed door het lage gewicht
en de luchtweerstandcoëfficiént.

DESCHITTERENDE18DIESEL
Z'n elegante lijn maakt 'm mooi.

Z'n oven.-loed aan komfort geeft 'm een
royaal karakter.

Maar achter de schoonheid van de
18 Diesel schuilt een zeer doordachte

techniek. Kortom, een schitterende
reisvvagen.

DEDEALER VANDE18DIESEL
Die vindt u altijd bij u in de buurt.

Tenslotte heeft Renault het dichtste
dealemet in Europa.

Wilt u dus samen met een
deskundige bekijken of de 18 Diesel uw
eerste of volgende diesel wordt?

Maak dan even een afspraak
met de dichtstbijzijnde Renaultdeaier.

MEF^AULTieDIESEL
hRenau/tloopthiigerop een liter

VERKOOPCENTRUM NGOEDEDEALERBIJDEPRIJSINBEGREPEN

Burg. V. Alphenstraat 2a - Tel. 02507 - 13360

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51.

Foto Queile
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
HaJtestraat 8,

Zandvoort

Weggelopen
Lapjeskat zwart
masker op neus,

hoekje uit oor, witte

buik en voetjes, 10 jr.

oud. Terug te bezor-

gen bij Roos Cordes,
Keesomstraat 153 1

Zandvoort.

^olptttrr

Wij zijn producent van technisch hooggekwalificeerde producten,

te weten hoogfrequent lasmachlnes voor de plastic-industrie.

Wij exporteren meer dan 60%, onze omzetten zijn groeiend.

Wij wensen in kontakt te komen met een persoon die de funktie

ambieert van

hoofd administratie

Tot zijn verantwoordelijkheden behoren:

• de administratie in zijn totaliteit

• periodieke opstelling van balansen en resultatenrekeningen

• budget-controle
• rapportage aan directie via kengetallen

• De man die wij zoeken heeft M.B.A. en heeft bij voorkeur

"S.P.D.

1

• heeft reeds ruime ervaring in soortgelijke functie

• kan via zijn ervaring automatisering introduceren

• is 30 a 40 jaar

Geïnteresseerden dienen te solliciteren aan de
Directie Colpitt BV, Postbus 162, 2040 AD ZANDVOORT,
met instyring van pasfoto en curriculum vitae onder ver-

melding "vertrouwelijk Directie".

HEDENAVOND HOUDEN WIJ
OFFICIËLE

HEROPENING
VAN SNACKBAR
DE FRIETPOT

Receptie van 19. 00-22. 00 uur.

SNACKBAR DE FRIETPOT

Vondellaan 1 B - Zandvoort.

Telefoon 02507 - 16227.

NICO

Bagagewagens
v.a, 750,-

VERHUUR
75,- per week
Boottrailers

v.a. 595,-

Holland trailer

Rijnlanderweg 1195
Nieuw Vennep,
tel. 02526-73800

Te huur gevraagd:

gemeubileerd

huis
voor de maand aug.

Tel. 020-729803 of
020-728700.

162 55

Glazenwasserij - Schoonmaakbedrijf

Keesomstraat 181 -Zandvoort.

FAMIMEBERICHTEN
Vandaag, 18 juni I9.SI, vieren onze ouders

K. Groot jr.

en

5. Groot-Alderlieste
hun 50-jarig huwelijksfeest.

Hartelijk gefeliciteerd door jullie dochters,

schoonzoons en kleinkinderen.

Favaugcplcin 57 I,

Zandvoort.

Poes Palet is terug van weggeweest.
Hartelijk dank voor alle hulp.

Fam. Termes.

Uitnodiging voor

HEDENAVOND
aan ouders, oud-Ieerlingcn, familieleden, voor
de uitvoering van de musical

"De wereld is ZO

goed nog niet"
door de leerlingen van de 6e klas

Hannie Schaftschool
Aanvang 20.00 uur in de Hannie Schaftschool.

BEHANGER
STOFFEERDER

BEODEMAKER

J. V. d. Bos
Bllderdijkstraat 5,

telefoon 13796

5 minuten

iPOSTERFOTOl
Klaar terwijl u wacht!

iPOSterfOtO 30x40 cm
slechts

[PASFOTO'S
I stuks

20,00

10,001
Galerij Kerkstraat, winkel 8

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 • 1 43 65.

In verband met ziekte tot nader bericht

AFWEZIG.

Vanaf 29 juni tot en met 3 augustus

wegens vakantie
wijziging Icantooruren

Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12 - Telefoon 17166

MAANDAG GESLOTEN
Dinsdag 10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
Woensdag 09.00-12.00 uur
Donderdag 10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
Vrijdag n«».00-12.00 uur

Klachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09. 00- 12. 00 uur.

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kanioor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

•ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
• levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

I In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

OntdekdeUltimall
kollektie dicht bij huis.

/

Kom lanss en profiteer van de
Sratis schoonheidsadviezen van
de Ultima II adviseuse.

Ontdek de kleurenkoüektie van
Ultima I).

Tijdloos en elegant.

Geraffineerde tere tinten voor
uw gezicht, ogen, lippen en

nagels. Een stijlvol eerbetoon
aan uw eigen uiterlijk! Kom langs

in onze zaak en ontdek 't met
eigen ogen . .

.

Schitterende

aanbiedingen van

uw Ultima II specialist!

Natuurlijk komt u daarom langs

op
voor 'n geheel gratis en vrijblijvend advies
van de Ultima II cchoonheidsadviseuse.

En als u toch in onze zaak bent,

let dan goed op die fraaie en
praktische "beauty" tas kompleet
met lipstick, nagellak en
cye-shadow.

Voor ü slechts
f Q4^

Drogisterij — Parfumerie

Moerenburg
Haltestraat 8, Zandvoort.

18-19-20 juni

Vooral uw
SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

A. J. KLEINHOUT
Eendrachtstraat 30 - Haarlem

Tel. 023 - 32 47 78

Motorwals
met besturing, 1000 kg,

6 pk diesel, ƒ 2800,-.

Tel. 02975-61305.

I

KOpr3Ci6LUX6 Oesohdedames-
uitvoenng, met natuurlijk dezelfde uitgebalan-
ceerde remnaaf De frisse metallic kleuren
zullen u zeker aanspreken ^^ ^
Geheel kompleet en nj-klaar ^^.*^
Kost ZIJ slechts ^P'T'wa

Kopra de Luxe + oitisde
naam voor kwaliteit. Dezelfde pluspunten als de
luxe, maar met handremmen en een extra
sterke 3-versnellingsnaaf . Kies jaren
lang uw eigen tempo voor een ^^*% •
„wind in de rug"-prijs van "T !%#

Kopra Special oeaversnei
llngen en veilige trommelremmen zijn voor
dames een grote zekerheid. De Special heeft
mooie beschaafde kleuren en een stevige
bagagedrager. Wij zijn er trots C.^\Q
op en u ook voor *3Ï7C5

"

Stiell Station „Dugnzicht"

P. TIMMER
Dr. C. A. Gerkestraat 80 - Zandvoort

Tel. 02507 - 32 87

Ook uw Shell-station

heeft veel

nuttige geschenken voor

st

lïï

l&h 02507 - 32 87

Buiten de prijs heeft Kopra altijd nog extra voordelen voor u
^ . ggn ^3"^

0Oe-ne\* rappers
he°

y"^

PETER VERSTEEGE
22 samenwerkende fietsenzal<en.

Haltestraat 18, Zandvoort,

Telefoon 14499.
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^iSsf Noord'heropend
ZANDVOORT- Fred van Rhee is terug van wef^gcweest. De bekende Zandvoorter die een aantal jaren geleden zijn bar in

Noord sloot, heeft het afgelopen weekeinde deze weer, bijna in de vroegere stijl, heropend.

Veel, zeer veel stamgasten waren dan ook naar het winkelcentrum in Noord gekomen om een loost op Bar Noord idt te

brengen en herinneringen op te halen aan het grootse verleden van Bar Noord. ,,Want waren c- toen niet de kinderfeesten,

het lutbundige carnaval, de ontvangst van Sinterklaas, en de extra aandacht voor de kinderen op Komnginnedag? Velen
konden er nog smakelijke verhalen van vertellen.

Door Fred is bijzonder hard gewerkt om de bar zijn oude luister te hergeven. Er werd een geluiddiclit plafond ingebracht

ten gerieve van de bovenburen, het dansvloertje is terug, zij het in een andere hoek, alleen de bar de eilandvorm terug te

geven is nog niet gelukt.
, , Te weinig tijd gehad, wij hebben ons uit de naad gewerkt, maar dat hebben wij niet gehaald",

aldus de zoon. Hel ligt wel in de bedoeling dat dit binnenkort zal geschieden en dan zal het net lijken of Fred van Rhee, die

zo node werd gemist, in het geheel niet is weggeweest. Bar Noord is dagelijks geopend van 16.00-19.00 uur en van
21.00-03.00 uur.

Foto Europress.

Weekenddiensten
Datum 20-21 juni 1981

Artsen
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en

Ridderbos.

Arts: F.N. Ridderbosch. Emmaweg 5,

tel. 12633. Verdere inlichtingen om-
trent de weekenddiensten worden ver-

strekt via de telefoonnummers van de

huisartsen. Anderson, tel. 12058,

Drenth tel. 13355; Flieringa, tel. 12181;

Zwerver, tel. 12499.

Tandarts: tel. 023-313233.

Wijkverpleging: zr. E. Nijsen, Gast-

huishofje 27, Zandvoort, tel. 12791.

Aiiotheek: Zeestraat Apotheek, N. v.

Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel.

02507-14437 b.g.g. 023-313233.

Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbecke-
straat 17, tel. 15847.

Geslachtsziekten: voor algemene infor-

matie: tel. 023-320202 (dag en nacht).

Storingsdienst Gasbedryf: tel. 17641.

Politie: tel. 13043.

Brandweer: tel. 12000.

Taxi: tel. 12600 en 16843.

Algemeen Maatschappelyk Werk Zand-

voort: Noorderstraat 1, tel. 13459

Kerkdiensten
Hervormde kerk, Kerkplein:

10.00 uur: Vicaris Th. J. Haitjema
(crèche aanwezig).

Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
Jeugdkapel.

Gereformeerde kerk, Julianaweg

15: 09.30 uur, ds. P. van Hall

(viering H. Avondmaal), 19.00 uur

geen dienst.

Nederlandse Protestantenbond,

Brugstraat 15: 10.30 uur, prof. dr.

A. van Biemen van Bentveld (Ned.

Herv. Kerk)

Rooms Katholieke kerk

Parochiekerk St. Agatha, Grote

Krocht:

zaterdag 20 juni: 19.00 uur Eucha-

ristieviering met medewerking van

het Jeugdkoor St. Agatha.

Zondag 21 juni: 8.45 uur Stille

Eucharistieviering; 10.45 uur Eu-
charistieviering met medewerking
van het St. Caeciliakerkkoor.

Radiokerk Bloemendaal, Vjjverweg

14: 9.30 uur ds. E.Th. Thijs. 19.30

uur ds. A. Alblas van Amsterdam-
,(Watergraafsmee r)

.

Nieuw Apostolische kerk: Tot nade-

re aankondiging zondag 9.30 en

16.00 uur, woensdag 20.00 uur dien-

sten in gebouw Madoerastraat

Haarlem-noord.

Nederlands Christelijke Gemeen-
schapsbond: Tot en met augustus

a.s. gedurende de zomermaanden
geen diensten.

Volle Evangelie Gemeente: zondag-

morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

(b.g.g. 023-320899 of 320464). Spreek-

uur op werkdagen van 9.00 tot 10.00

uur, maandagavond van 7.00 tot 8.00

uur. Verder volgens afspraak. Voor
deze hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort geldt

dat er voor de vrager geen kosten

verbonden zijn.

Centrum voor Vrü'willige Hulpverle-

ning Zandvoort: Voor informatie, ad-

vies en hulp: tel. 17373. Op alle werk-
dagen van 11.00 tot 12.00 uur. Ook
schriftelijk: postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis, Louis

Davidsstraat. Eerste en derde woens-
dag van de maand van 17.30 tot 18.30

uur.

Crisiscentrum: Schotersingel 2, Haar-
lem, tel. 023-256198. Geeft direkt hulp

wanneer u die nodig heeft bij acute

problemen.
Stichting Wykraad Nieuw Noord: tel.

18083.

In de nieuw verschenen gemeentegids van
Zandvoort wordt verwezen naar een teke-

ning waarop de werkterreinen van de ver-

pleegkundigen van de wijkverpleging zou-

den zijn aangegeven.

Dit kaartje is echter niet in de gids opgeno-
men. Hieronder vermelden wij dus de
straatnamen per wijk per verpleegkundige:

Wijk 1, Zuster E. Nijsen: Dr. Kuijper-

straat (deze straat inbegrepen). Dr. de

Visserstraat, Lijsterstraat (deze straten niet

inbegrepen), Grote Krocht, Raadhuisplein,

Kleine Krocht, Gasthuisplein, Kruisstraat,

Agnetastraat, Sandrinastraat, Wagenma-
kerspad (genoemde straten en pleinen inbe-

grepen), Burg. Engclbertsstraat (even zijde

inbegrepen). Schuitengat (deze straat inbe-

grepen).

Wijk 2. Zuster T. v.d. Spek: Dr. Kuijper-

straat (deze straat niet inbegrepen). Dr. de
Visserstraat, Lijsterstraat, Haarlemmer-
meerstraat), Zandvoorisclaan, (genoemde
straten inbegrepen), Burg. Nawijnlaan, Jhr.

P.N. Quarles van Uffordlaan, Kostverlorcn-

straat. Sophiaweg (genoemde straten niet

inbegrepen), spoorlijn. Ook Bentveld be-

hoort tot deze wijk.

Wijk 3, Zuster T. Dijk: Schuitengat (deze

straat niet inbegrepen). Burg. Engelberts-

slraal (oneven zijde inbegrepen), Wagcn-
makerspad. Sandrinastraat. Agnetastraat

(genoemde straten niet inbegrepen), Kruis-

straat (deze straat inbegrepen). Gasthuis-

plein, Kleine Krocht, Raadhuisplein (ge-

noemde gebieden niet inbegrepen), H,iltc-

straat. Vondellaan, (deze straten inbegre-

pen), gedeelte van Van Lenncpweg lussen

Vondcllaan en Thijsseweg (even zijde inbe-

grepen), Thijssewcg (deze weg niet inbegre-

pen).

Wijk 4: Zuster R. Leurdijk: Nieuw
Noord, begrensd door het circuit, Thijsse-

weg (deze weg niet inbegrepen), gedeelte

van de Van Lennepweg (dit weggedeelte

niet inbegrepen), spoorlijn.

Wijk 5, Zuster A.E. Bosma: Grote Krocht,

Haarlemmerstraat, Zandvoortselaan (de^e

stralen niet inbegrepen), Burg. Nawijnlaan,

Jhr. P.N. Ouerlesvan Uffordlaan, Kostver-

lorenstraat. Sophiaweg. gedeelte van de
Van Lenncpweg tussen de spoorlijn en
Linnaeusstraat, (deze straten inbegrepen),

gedeelte van de Van Lennepweg lussen

Linnaeusstraat en Vondcllaan (oneven zijde

inbegrepen). Vondellaan, Haltestraat (deze

straten niet inbegrepen).

Voor hel overige maken wij u er namens
de gemeente op attent dat de Gemeentegids
van Zandvoort 1981 verschillende onvolko-

menheden bevat. Wie prijs stelt op een

volledige errata, gelieve zich in verbinding

te stellen met de afdeling Burgerzaken.
Schoolstraat 6 in Zandvoort waar deze

kosteloos worden verstrekt.

Evenementen

ZANDVOORT - Door de VW wordt
bekendgemaakt dat de komende week
de navolgende evenementen in het

dorp zuilen plaatsvinden:

Vrijdag 19 juni:

concert door Zandvoorts Kinderkoor

met medewerking van Barbra en Bas in

de Gereformeerde Kerk, Julianaweg

15. Aanvang 20.00 uur.

Oefening met reddingsboot dr. S.L.

Louwes door de KNZHRM. Vertrek

vanaf het boothuis 20.00 uur.

Cultureel Centrum: opening tentoon-

stelling Josje Smit: 20.00 uur.

Zaterdag 20 juni:

autotoertocht voor KNAC brevet,

(Scharreltocht 3). Vertrek 13.00 uur

vanaf het Gemeenschapshuis, Louis

Davidsstraat. Iiilichtingen: 02507-

14839 of 02507-16179.

Dinsdag 23 juni:

avondfietstocht strandpaviljoen 8, aan-

vang 19.00 en 19.30 uur.

Woensdag 24 juni:

strandloop 4 en 8 km. Start vanaf

strandpaviljoen 18, tijd 19.30 uur. In-

lichtingen 020-848908.

Donderdag 25 juni:

aanvang Week van het Paard, (zie

programma volgende week).

Vrijdag 26 juni:

finale zaaWoetbaltoernooi, Pellikaan-

hal.

Alle soorten

DAK-

BEDEKKING

Tel. 02507 • 1 73 53

Burgelijke stand

Ondertrouwd: F.B. Wijkmans en

M. Vos
Gehuwd: M.R Muggli en P.I.

Landman; D.A. Meijer en M.LF.
van der Poel

Overleden: Kaatje Kipp geb. Mees-

ters, 82 jaar; Johan H. Domhof, 78

jaar; Rcijer Hendriks. 71 jaar.

UIT ZANDVOORTS HISTORIE......

Haarlem kan ons gestolen
In de zestiende eeuw, toen Zand-
voort nog maar een kleine gemeen-
schap was van tweehonderd perso-
nen, had men nog geen eigen be-

.stiiur.

De burgerlijke zaken werden behar-

tigd door een baljuw, die door de
heren van Brcderode was aangewe-
zen en voor gerechtelijke zaken trad

de stad Haarlem op. Daar werden de
voorschriften opgesteld, waarnaar
men moest leven. Deze stonden
plechtig opgetekend in keurboeken.

die, omdat men in Zandvoort noch
lezen noch schrijven kon. elk jaar

opnieuw met Pasen en Pinksteren

werden voorgelezen in de kerk.

Verordening van 1531

In het keurboek van 1531, aanwezig
in het gemeentearchief van Haarlem,
vindt men een verordening waarin de
bevolking gewaarschuwd wordt cun

zich verre te houden van reformato-

rische stromingen, die in die dagen
ook in deze omgeving belangstelling

begonnen te trekken.

Of de betekenis van de reformatie

ook was doorgedrongen tot Zand-
voort is twijfelachtig, maar omdat
Zandvoort door de slechte geestelij-

ke verzorging (slechts af en toe

kwam er een kapelaan de mis lezen

en de sacramenten toedienen) uiter-

mate kwetsbaar was in de ogen van

Haarlem, meende men voor Zand-
voort een aparte verordening te moe-

ten maken tegen het volgen van

reformatorische godsdienstoefenin-

gen.

Het was missciiien een wat overbodi-

ge maatregel. Uit de gegevens van de

beschrijving van de reformatie blijkt

dat Zandvoort. om zijn geïsoleerde

ligging, niet zo aantrekkelijk was

voor predikers van de hervorming.

De wet houdt meer in

Wanneer men de verordening leest

die voor het eerst ml het Haarlemse
keurboek door de heer P. v.d. Mije

in zijn geschiedenis van de Neder-

lands Hervormde Kerk te Zandvoori
naar voren is gehaald, lijkt het wel ol

Zandvoort een broeinest was van

reformatorische stromingen. Dat

was het zeker niet. Dezelfde verorde-

ning vindt men terug in nagenoeg
alle keurboeken van Noord-Holland
en het had niet meer om het lijf dan
een voorzorgsmaatregel.

Zij hield tn ,,dan geen inwooners

ofte poorters lot Sanifoort sullen

gaen hoeren naer de predicatie.

doordien veel questic komt over

zeggen ,,Chij sijt luytheraenen, ghij

papisten ende andre orde".

Zeker men was in Zandvoort niet

dom. Men had hier en daar wel

gehoord dat er wat broeide maar wat

er nu precies aan de hand was. kon
men niet zeggen. Toen de nieuwe

verordening dan ook met l'asen

werd voorgelezen ging deze m feite

over de hoofden van de geloxigen

lieen. i»

Doof B. l/oets

Haarlem ongewenst

Eén ding voelde men in Zandvoort
duidelijk. Haarlcr- "oelde zich ver-

plicht om de Zandvoorters te waar-

schuwen, en daar was men niet van
gediend, met andere woorden ,,dat

pikten ze niet".

In Zandvoort woonden volwassen

mensen en die wisten drommels goed
zelf wel wat mocht en wat niet mocht
en dat hoefden ze in Haarlem niet te

vertellen. Hun reaktie bij de voorle-

zing was dan ook van dien aard. dat

de samenstellers van deze verorde-

ning wisten dal deze niets zou uitha-

len.

,, Haarlem" zo was men in Zand-
voort van mening, ,, moest zijn hand
maar in eigen boezem steken. De
Zandvoorters waren zelf mans ge-

noeg om het goed van het kwaad te

onderscheiden".

Strafmaatregel

Omdiil de verordening niets uithaal-

de, voelde Haarlem zich beledigd.

Om het kleine eigenwijze Zandvoort

IC dwingen zich aan de regels te

houden, werd de verordening m het

keurboek \an 1532 herhaald, maar
nu met de toevoeging dat een ieder

die naar predikaties van hervormers
was gaan luisteren hiervoor een geld-

boete moest betalen.

Door Van der Mije die deze veror-

dening ook gelezen heeft, werden in

zijn hoek de strafbepalingen niet

vermeld. Hij is van de gedachte
uitgegaan dat men dit moest zien als

een aanwijzmi; dut de bevolking wel
wat voelde voor de rejunnatic. Voor
mij zit dat er niel in.

Wél echter een duidelijke aanwijzing

dat Zandvoort met van plan was zich

de wet Ie laten ioorschrijven door de

hoogmogende heren van Haarlem.

In de gemeentearchieven van Haar-

lem is verder niels meer terug te

vinden over een eieliisieve bepaling

voor Zandvoori. Waarschijnlijk had
Haarlem mei de verordening van

1531 en 1532 leergeld genoeg betaald

en hield zich verder buiten het ge-

beuren te Zandvoort. ,, Haarlem kan

ons gestolen worden", zo redeneerde

men in het dorp aan de zee.

ZANDVOORT - Geboren: Houda. d.

v. M.M. Belhadj en S. Aouhar; Jordy

Willem Hans. z. v. W.R. Brouwer en

Y. Visser; Edward, z. v. H.C. Hendrik-

se en F.J.J.M. Hoppe: Marjolijn, d. v.

F.G.W. Vissers en H.W. van der

Werff: Charlotte Jessica Yvonne. d. v.

W. Betist en Y. van Scheepen; Jan

Hilco. z. V. J.J. Dietz en J. van

Oostveen.
Ondertrouwd: P.L.R. Jansen en A.
Zwemmer.
Gehuwd: J.R. Derr en P.M.B. Schel-^

vis; J.M.V. Buijsman en Th.P. Aldcrs.^

Overleden: Nikolaas Visser, 64 jr.;

Gerardus van Wonderen, 89 jr.; Anna
J. Gerstenberg geb. Ydo, 95 jr.; Wil-

lem van Jaarsveld, 80 jr.; Jan W.
Kallenborn, 83 jr.; Ruben M. Kost, 30
jr-

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum HW LW Hw LW
19 juni 5.15 0.56 17.43 13.20

20 juni 5.51 1.28 18.19 14.34
21 juni 6.29 2.05 18.58 14.20
22 juni 7.08 2.46 19.38 15.15
23 juni 7.51 3.30 20.20 ' 15.46
24 juni 8.40 4.15 21.12 16.33
25 juni 9.37 5.10 22.12 17.37
Maanstanden: Donderdag 25 juni LK
6.25 uur.

Expositie Centrum Waterleidingduinen

Musicals voor en

door leerlingen
ZANDVOORT - Het afscheid van de
leerlingen van de zesde klas van de
Hannie Schaftschool zal op 17 en 18

juni uitgebreid worden gevierd met een
musical.

Deze „De wereld is zo goed nog niet"

is geschreven door Paola Koper en
wordt uitgevoerd door de zesde klas-

sers.

De avonden beginnen om 20.00 uur in

de school en zijn bestemd voor ouders,

vrienden, belangstellenden en andere
leerlingen.

Ook op de Beatrixschool wordt een
musical opgevoerd. Hier is het ,,Bekijk
het maar'', waar de leerlingen van de
zesde klas al maandenlang aan hebben
gewerkt om op 22 juni 's avonds om
20.00 uur, in de school, de ouders,

belangstellenden, vrienden en andere
leerlingen mee bezig te houden. Deze
musical is geschreven door de Stichting

De Beuk in opdracht van ,,Marie wordt
wijzer" en werd gesubsidieerd door het

ministerie van CRM.

Instuif 't Stekkie
ZANDVOORT - Instuif 't Stekkie,

Fahrenheitstraat 7 in Zandvoort-Noord
is voortaan welke vrijdag van 1 1.00 tot

17.00 uur geopend. Elke Zandvoorter
die een praatje wil maken, een kaart

wil leggen op zich of andere wijze bezig

wil houden, is van harte welkom. Te-
vens is het een goede gelegenheid om
eens met de andere mensen uit de wijk

Nieuw Noord van gedachten te kunnen
wisselen. De heer J. Baars, Flemings-

traat 256. tel. 18342, verstrekt gaarne

nadere inlichtingen.

ZANDVOORT-VOGELENZANG -

Vanaf 5 juni t . m 15 juli a.s. is er naast

de permanente exposities ,
.Waterwin-

ning en Natuur in de Amsterdamse
waterleidingduinen" een expositie van

foto's gemaakt door de kunst- en na-

tuurfotograaf Bob van Sen. Met deze
expositie, die is getiteld ,,Natuurlijke

Liefde", beoogt de fotograaf een posi-

tieve bijdrage te leveren in de strijd om
het behoud van natuur, milieu en
landschap. De expositie bestaat uit vier

onderwerpen.

Vlinders en insekten die in kleurenfo-

to's zijn gevangen en die het ,,tere en
kwetsbare" om ons heen tot uitdruk-

king brengen.

Beukebomen

In Zwart-wit opnamen van beuken is

een weerspiegeling van het liefdesleven

van de mens te vinden.

Het ,,Zonnelied".

Franciscus van Assisi maakte toen hij

ziek was in San Damiano in het jaar

1225 het loflied op de kosmos. Brigitte

Klein-Altenburger heeft het ,,Zonne-
lied" in een compositie van glaspanelen

in beeld gebracht. Haar zuivere weer-

gave van de zingende mens, de zon en

de maan, de wind en het water, hel

vuur en de aarde, confronteerde de

fotograaf met de kern van de wissel-

werking tussen mens en natuur. Om
deze reden heeft de fotograaf zijn

expositie aangevuld met een aantal

fotografi.sche weergaven van haar zo
aan de natuur verwante werk.

De Trollen

Zwervend over een terrein in de Vecht-

streek werd Bob van Sen getroffen

door het beeld van een oude moerascy-
pres. In de luchtwortels van deze boom
ontdekte hij menselijke figuren en im-

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

RESERVE
BEZORGERS/

STERS
voor de vakantieperiode

juli en augustus.
Aanmeldingen:
telefoon 1 71 66.

GEVONDEN VOORWERPEN

ZANDVOORT - In de maand mei zijn

bij de gemeentepolitie van Zandvoort
de navolgende voorwerpen binnenge-

komen:
bruine pantalon met riem; lichtbruin

tasje met inhoud; horloge; gouden
hangertje voorstellende een kinderkop-

je met inscriptie ,,Jerry l-7-'79"; tas

met toiletartikelen /portemonnee en

geld; portemonnee met bibliotheek-

kaart; roodbruin bontmutsje; Quartz
dameshorloge; gouden armband met
hartje; aansteker met inscriptie ,.Ed";

2 baddoeken met sportkleding; dames-
bril in bruine suède hoesje; gouden
letterbroche; blauw jack^ speelgoed-

beer; 1 paar gymschoenen maat 31 en
een gymbroekje; blauw regenjack; da-

mesbril in een bruine étui; fietstas met
regenkleding; bovengebit met de naam
Adriaans; goudkleurig herenhorloge;

camelkleurig jack.

Gevonden fietsen: 6 damesfietsen: 3

herenfietsen; 1 racefiets.

Kijkdagen gevonden fietsen: iedere 2e

en 4e woensdag van de maand tussen

14.00-15.30 uur.

pressies die hem deden denken aan
trollen, de sprookjesfiguren uit de
Noorse mythologie. Dit gegeven was
voor hem aanleiding om van de moe-
rascypres ook elders in West-Europa,
o.a. in de Kew Gardens in Londen,
unieke opnamen te maken. Dict Ver-

schoor verstond de taal van de trollen

en schreef bij de foto's een verhaal over

de ontmoeting van de mens met de

bomen. Uit dit evenwichtige samenspel

ontstond een meeslepend .,cultuur-

)sprookje" dat nieuwe werelden open-

legt. Het werd een heel bijzonder

boek, dat een diepe indruk zal maken
op diegenen die nog ontvankelijk zijn

voor de taal van de natuur. De natuur

die aan bod komt in 40 schitterende

foto's en in de perfekt aansluitende

tekst. Het boek is bij de expositie

verkrijgbaar.

Het bezoekerscentrum, dat is gelegen

bij de ingang „Oase" aan de Vogelen-

zangseweg in Vogelenzang, is dagelijks

geopend van 9.00 tot 17.(W uur. Het is

toegankelijk voor kaarthouders van de

Amsterdamse waterleidingduinen.

Dagkaarten zijn verkrijgbaar bij de

ingang.

Bezorger

gevraagd voor NRC-
Handelsblad, ±. 30
kranten. Te bevragen

W. van der Mije, Dr.

Joh. G. Mezger-
straat 60, telefoon

14909.

KEESMAN
Jan Steenstraat 1

Voor glas, behang,

Histor-verf,

Alabastine produkten

w.0. loogpasta,

klompen etc. etc.

Tel. 12425.

Gevraagd voor nieuwe boctick in Zandvoori

ervaren coupeuse
IJoctick Bis-cl-Bcau

Thorbcckcslraal 13 - Zandvoori.

Telefoon 02507 - 12021 , vanaf vrijdag 12 juni.

Drogisterij Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

OIEET-ARTIKELEN

vooi buikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat B

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23

**m

LEKKERE VULKOEKEN?
Ja toch!

BAKKERIJ E^Bf^ bestellen bij:

R. v.d. WERFF
Tolweg 6 -Tel. 02507-15001.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533

Infonnaties betreffende begrafenissen ofcrematies geheel vrijblijvend.

bouwes' agenda

7^ bouwes hotel
19, 20 en 21 juni:

Uw/ diner-dansant in ons
a la carte restaurant aan zee

21 juni. Vaderdag:

Thé-dansant, aanvang 15.00 uur.

Orgineel Vaderdag menu
afi. 47,50 p.p.

Muzikale omlijsting:

Trio Mitsey Smeekens.

ledere zonnige dag: even heerlijk

genieten op ons nieuwe terras.

palace hotel'^
21 juni, Vaderdag:

Voor vader - en uiteraard het hele

gezin - serveren wij u tijdens lunch
en diner ons Vaderdag menu a fl. 29,50
p.p. in ons hoogste restaurant aan de
kust. Het kindermenu voor deze dag:

fl. 12,50

dolfirama

Gereedschap voor

IJZERHANDEL

Pakveldstraat 19 Zandvoort

'^
Speelse zeeleeuwen- en dolfijnenshows
en een bezoekje aan de onderwater-
galerij. Dagelijks 4 voorstellingen.

Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21 .00 uur.

Voor inl.: bouwes hotels: 02507-15041.

* Wij staan ook voor u klaar om u be-

hulpzaam te zijn bij de organisatie

van uw diners en feesten.

smamsBimmimBsimiismiBmsmifismsssmmB

LIBERTY WEEKAANBiEDING

van de bekende meiken.

Maat 40l/in 56

LouJs Davidsstraat 15 ((/o VVV) Tel. 1 69 20
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HOTEL KOFFIE roodmerk 250 gram 2.69

A. J. P. SOEPEN zilverzakjes 27

KNORR AARDAPPELPUREE 99

TOILET PAPIER (GRIJS) 4 rollen 99

UNOX LEVERPASTEI 3 blikjes 1.49

BLIK RAVIOLI (deegkoekjes in tomatensaus) ... 99

LASS IE TOVER RIJST 1.49

KNAKWORST jampot 99

GARTA MAALTIJDEN 1.39

GEBROKEN RIJST kilo 99

BOTERHAMKORRELS 300 gram 1.29

BOTERHAM ZAKJES 50 stuks in doosje 59

APPELMOES 3/4 liter 49

CITROEN AFWAS liter 49

HOMBURG LUNCHMEAT 1.29

MAGERE CACAO 100 gram 89

NUTROMA KOFFIEMELK cups 1.29

CAFITACOFFEECREAMER pot 200 gram 1.49

KING PEPERMUNT 4 rollen 1.29

OLVARIT blauw 85

PRODINTTANDPASTA

n TUBES

PAK

KIKI TOILETZEEP

STUKKEN
VAN ELK
100 gram

SUJA LUIERS 't is van
Mölnvcke STUKS

2.98

1.89

2.59

3.29

2.59

89

1.29

1.59

ALUMINIUM FOLIE 25 meter

JORDAN TANDENBORSTEL

MINI MARS
NIVEA CRÈME grote pot

OB TAMPONS normaal of speciaal

PAPIEREN ZAKDOEKJES pakket 6 pakjes . .

KOF<=IE FILTERS nr. 2 doos 80 stuks

BIOSTAR WASMIDDEL

WITTE SERVETTEN 100 stuks 1.29

KEUKENROLLEN met decor pakket a 2 rollen .1.99

FRESH ÜP SCHEERSCHUIM 1.99

NIVEA BODYMILK 3.98

KRUIDEN SHAMPOO flacon 1.39

BLIV TOILETZEEP 1.99

WASHANDJES 99

LUCIFERS pakket a 10 doosjes 42

WASKNIJPERS 50 stuks 1.69

SPEELKAARTEN 2 spellen in doos 1.99

BEREC BATTERIJEN assortiment 1.99

NUGGET SCHOENCREME 2.39

PICO PLEISTERS pakje 99

STIMOROL pakket a 5 pakjes 1 .69

KIPPEVLEES IN BOUILLON 1.59

UNOX CREMESOEP 1.69

NÉMÉ TOMATENKETCHUP flacon 69

PEPER/NOOTMUSKAAT 89

ROSÉ DE FRANCE 2.79

SpmyN

VAPONA
insectenspray

VASTE LAGE PRIJS
SPAANSE PLASTIC
BOODSCHAPPENTAS

zo

KAMPEER
MATRAS

alleen uitrollen en neer-

leggen, op stretchers, of

op de harde grond.
Is licht van gewicht,
uitspoelbaar, comfortabel
en sterk, voor weekendhuis,
logeerkamer en kamperen.
Afmetingen: 190 x 60 cm.
en 6 cm. dik

,;&-5iK. PRISMA WOORDENBOEKEN
aws"

SCHRUFBLOKS100ve.hou«r„pap,e,
,.

KLADBLOKS 200 vel !
'

.' " "

I^IeTtANG OP KAART n,etr,e..es

PASSER/TEKENSET
•••

VILTSTIFTEN doos 20 stuks '

LETTERTANG en TAPE

BIC CRISTAL
PENNEN^-^^^ 2.98

c;iPRFLESJES gevuld met punaises/ p h

a SCHETSBOEK, n,« .oei ,eKenpap,ar____

voor het hele gezin)

KAMMENSET

handig om in

de auto te hebben

INSECTEN -

SPONS

3.98

1.79

. 69

2.98

2.98

2.98

1.59

2.98

4.98

1.19

I

4r.kleuren ^ f RINGBAND 1
[

i^^ïijden

BALPEN 1 l INTERIEURS
118 ,_..

met verwissel- j |
(ruit of lun)^

O" .'——

'

houtvrij met
leuke kaft

LÉr'^. t'^IjMT-)^ MAAR

1^^ 1 '^^JK^^^^.

.

Uboft maarme j
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Receptie:

In verband met het afscheid van de

heer J. Hoogendoorn, zal op vrijdag

26 Juni 's middags om 15.00 uur een

besloten vergadering van de raad

plaatsvinden.

(fierna zal het echtpaar Hoogendoorn

lussen 16.30 en 17.30 uur een af-

scheidsreceptie door het gemeentebe-

stuur op het raadhuis waar een ieder

'welkom is, worden aangeboden.

BU AFSCHEID GEHUBNnSEKRETARIS

"Het is een zelfgekozen we
maar makkelijk is het niet"

ZANDVOORT • Op vrijdagmiddag 26 juni zal de gemeenteraad van Zandvoort is een besloten zitting

bijeenkomen om afscheid te nemen van de huidige gemeentesekretaris de heer J. Hoogendoorn, die

gebruik makend van de VUT-regcling per I Juli de gemeentedienst verlaat.

I^ heer Hoogendoorn is al vanaf 1 mei 1954 in dienst van de gemeente, eerst als chef van de afdeling

ri^iancicn en sinds 12 augustus 1969 ais gemeentesekretaris, als opvolger van de heer Bosman.
Bijna twaalfjaar is hy gemeentesekretaris geweest en aan de vooravond van zijn pensionering, zegt hij,

terugkijkend op deze periode in zijn leven: ,,Het is een zelfgekozen weg die ik ga, maar ik moet
bekennen, het valt niet in alle opzichten mee. Ik ga zeker niet met bittere gevoelens zoals mij een keer

door de pers is verweten, wel met een beetje weemoed. Er zyn bepaalde dingen waaraan ik niet meer
toekom, zoals de herziening van de gemeentewet bijvoorbeeld, die had ik nog graag meegemaakt.
Xndcre zaken kun je makkelyker loslaten en toch kan ik zeggen dat ik een tevreden mens ben".

Funktie

Volgens de gemeentesekretaris bestaat

er over de funktie van zijn beroep bij

de meeste mensen wel een misver-

stand. Men denkt dat de direkte baas

van een gemeentesekretaris de burge-

meester is, dit is niet zo. ,,Mijn baas,

ojn liet zo maar eens te noemen, is de
gemeenteraad, een gemeentesekretaris

wordt benoemd door de raad. Hij is de
burgemeester en iiet college behulp-

zaam en tevens en dat wordt wel eens

vergeten, het hoofd van de sekretarie.

Dus niet als een direktiesekretaris,

maar als ambtenaar die toch een vrij

grote mate van zelfstandigheid heeft,

want onder de afdeling sekretarie val-

len onder andere de afdelingen: Sociale

Zaken, Huisvesting, Algemene Zaken,
Burgerzaken, Financiën, Onderwijs
etc. Makkelijker is het om te zeggen

dat de Dienst Publieke Werken en de
Gemeente Bedrijven (gas, water en

elektra) hier niet onder vallen, even-

min als de brandweer.

De raad

In de ruim twaalfeneenhalf jaar dat de

heer Hoogendoorn nu gemeentesekre-
taris is, (hij werd voorlopig benoemd
op 1 december 1968) zijn er diverse

veranderingen in de gemeente geweest.

Niet alleen heeft hij met drie burge-

meesters gewerkt, want onder de perio-

de van burgemeester Van Fenema was
hij reeds chef van financiën, ook de

raad is anders van samenstelling. De
heer Hoogendoorn hierover:

„De taak van de raad is au-fond

hetzelfde gebleven, het behartigen van
de belangen van de gemeenschap, met
andere woorden, Zandvoort, maar de
raad is nu veel kritischer, dat is duide-

lijk", aldus de gemeentesekretaris die

zich haast om te zeggen dat ook in

vroegere perioden de raad zich kritisch

opstelde, maar toch is een duidelijk Inspraak
verschil waarneembaar. ,,Het college

wordt meer gevolgd, meer beoordeeld

op haar daden", zegt hij. ,,Ik heb ook
sterk de indruk dat de burgers de

bestuursleden meer attaqueren om zo

te zeggen en daar bedoel ik dus de
raadsleden mee, dan vroeger.

Men is altijd wel voor het horen van de

burgerij geweest, maar toch is er een

verschil".

:HAARLEM - De Provinciale

Staten van Noord-Holland
hebben met ingang van 1

oktober benoemd tot griffier

der Staten mr. J. van Viegen
u\i Den Haag, secretaris-ge-

; neraal van het ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk. Na in 1968

deze functie plaatsvervan-

;

gend te hebben vervuld, werd
"hij in 1969 benoemd tot se-

cretaris-generaal.

De heer Van Viegen is op 6 maart 1923

in Denekamp geboren, slaagde in 1940

voor het diploma HBS-b en behaalde in

de daarop volgende jaren het praktijk-

diploma boekhouden, de diploma's be-

volkingsboekhouding, gemeente-admi-

nistratie, staatsinrichting m.o.,

staatsexamen gymnasium b en gemeen-

tefinanciën. In 1960 behaalde hij het

doctoraal rechten.

Ondanks het feit dat hij bijna twee jaar

ondergedoken zat, was de heer Van
Viegen van 1940 tot 1945 ambtenaar ter

secretarie van Rozenburg. Van 1945 tot

1951 ambtenaar bij het departement

van Binnenlandse Zaken, van 1951 tot

1955 hoofdcommies-redacteur en waar-

nemend gemeentesecretaris van Zwijn-

drecht, van 1955 tot 1958 referendaris

bij de afdeling binnenlands bestuur van

het departement van Binnenlandse Za-

ken, van 1958 tot 1961 administrateur,

hoofd van het bureau financieel toe-

zicht grote gemeenten ter provinciale

griffie van Zuid-Holland, van 1961 tot

1966 raadsadviseur en directeur, chef

der afdeling wetgeving en juridische

zaken bij het departement van Maat-
schappelijk Werk (later CRM), van

1966 tot 1968 lector in het staatsrecht

en administratief recht aan de Rijksuni-

versiteit van Leiden en ten slotte secre-

taris-generaal van het departement van

CRM. De benoemingen na 1951 kwa-

men niet na sollicitatie, maar op aan-

zoek tot stand.

In de loop der jaren was mr. Van
Viegen adjunct-secretaris van de com-
missie tot herziening van de Begraaf-

wet (regeling crematie) en van de
commissie tot herziening van de pro-

vinciale wet.

Mr. Van Viegen was tot de opheffing

van de Anti Revolutionaire Partij lid

van deze partij maar daarna is hij geen
lid geworden van het CDA.

De benoeming gaat op 1 oktober in. Dan
legt de huidige griffier, de heer C.

Harinck uit Overveen zyn ambt neer.

Tien jaar is hij griffier in Noord-
Holland geweest. De heer Harinck, die

in september 64 jaar hoopt te worden,

gaat met vervroegd pensioen. In de

vergadering van de Provinciale Staten

op maandagmiddag 21 september zal

afscheid van hem worden genomen.

Overduidelijk is dat het gesprek dan
automatisch komt op de inspraak die

tegenwoordig zo hoog in het vaandel

wordt geschreven van diverse besturen.

De mening van de gemeentesekretaris

hierover is duidelijk. Onomwonden
zegt hij: .,Kijk de reglementenmentali-

teit, om het zo maar eens te noemen,
was al lang afgezworen toen ik bij de

gemeente kwam. Inspraak is op zich-

zelf wel goed, maar men moet wel van

beide kanten, zowel van de bestuurs-

kant, als van de kant van de burgerij

zijn plaats weten. Men moet weten dat

door inspraak zaken wellicht naar vo-

ren komen die in ambtelijke stukken

onaangeroerd zouden kunnen blijven,

omdat je niet van alle feiten en factoren

afweet. Maar als er dan ook inspraak

geweest is, dan moet men verder de

zaak aan het oordeel van het bestuurs-

college overlaten. Als je dat niet doet

dan krijg je een situatie zoals laatst in

een interview stond te lezen, dan wordt
het bestuurscollege een schietschijf en
dat is zeker niet juist".

Volgens de heer Hoogendoorn komt
dit, omdat de fraktie en met name het

bestuur van een partij, inspraak wil

hebben in het bestuursbeleid, terwijl de

gemeentewet zegt dat raadsleden zon-

der last of ruggespraak een beslissing

moeten nemen in het algemeen belang

en dat is natuurlijk niet altijd het

partijbelang.

,,Men moet ook rekening houden met
het standpunt van een minderheid wan-

neer men het algemeen belang dient en

dat wordt wel eens vergeten".

Evolutie

Ook in het beleid in het gemeentebe-

stuur is uiteraard een evolutie aan de

gang. Een eerste vereiste tegenwoordig

is dat de ambtelijke taal wordt vereen-

voudigd, zodat ook niet ingewijden een

gemeentestuk kunnen lezen en wat

belangrijker is, begrijpen.

Was de funktie van gemeentesekretaris

vroeger die van , .penvoerder", de stuk-

ken die nu nog door de sekretaris

worden geschreven, zijn niet meer
groot in aantal. ,.Hij moet dit overlaten

aan zijn ambtenaren, aan zijn mede-
werkers. Hoofdzaak is het eindoordeel.

Er moet gezorgd worden dat de raad,

die ook de sekretaris benoemd, uitge-

breid geïnformeerd wordt. Er moeten
stukken zijn waardoor de raadsleden

een goed oordeel kunnen vellen.

Het blijkt dus dat gemeentesekretaris

hoofdzakelijk een intermediare funktie

is. ,,Een brugfunktie. het slaan van een

brug tussen het bestuurscollege en de

medewerkers die moeten zorgen dat

dat bestuurscollege over de nodige

stukken beschikt, het verwoorden van

de beslissingen".

Meerjarenbeleidsplan

In de nieuwe gemeentewet wordt ge-

sproken overeen meerjarenbeleidsplan

dat in de toekomst zal worden inge-

voerd. Dit hangt nauw samen met de
meerjarenbegroting

.

,,Op zichzelf vind ik het zeer nuttig om
een beleid op lange termijn te bezien,

maar daar klamp ik meteen aan vast de
praktijk, die men nauwelijks over een

jaar kan bezien. Veronderstel nu eens

dat bij de inbraak het interieur van het

raadhuis was beschadigd? Waar had
het geld dan vandaan moeten komen
om de schade te herstellen", zo vraagt

de heer Hoogendoorn zich af.'

,.Er zijn zaken die je kunt plannen, ik

noem bijvoorbeeld de afvoer van het

rioolwater naar Haarlem, dat zijn za-

ken die je kunt voorzien, dat is zeer

nuttig. Toch zal het werken met een
meerjarenbeleidsplan problemen ge-

ven. Begrijp mij goed, ik doe het niet

af als nieuwlichterij, ik vind het hoort

erbij tegenwoordig, maar in hoeverre

het nuttig zal zijn in de dagelijkse

praktijk, dat is een groot vraagteken",

is de mening van de sekretaris, terwijl

hij zegt: ,, Daarnaast moeten er natuur-

lijk in een meerjarenbeleidsplan de

wensen komen die er leven onder de

bevolking en het bestuur. Dan zal er

gekeken moeten worden in hoeverre

dat inpasbaar is in de financiële moge-
lijkheden van een gemeente".

De financiële positie van Zandvoort is

nog niet al te donker. Toch pakken zich

donkere wolken samen. Wat voorziet

de heer Hoogendoorn voor de toe-

komst, met name bij verdwijning van

het circuit?

,,Het gaat nog wel, maar als men uit

reserves moet putten, zoals bij de

vaststelling van de laatste begroting,

dan is dat een kwalijke zaak, want dat

kun je een enkele keer doen".

De heer Hoogendoorn voorziet dan

toch besnoeiingen aan de zijde van de

overheid, of een hogere belasting van

de burgerij.

Het lijkt wat simpel, maar in de prak-

tijk ligt dat wel moeilijk".

Voorzichtig formuleert de gemeentese-
kretaris: ,,Over het circuit kan ik wei-

nig zeggen, want daar weet niemand
iets van. Alleen wat daar momentcel
als financieel resultaat uitkomt is een

half miljoen per jaar, het lijkt mij

voorhands wel een duidelijke zaak dat

de inkomsten van een half miljoen niet

eenvoudig terug te halen zijn uit een
andere exploitatie. Afgezien van de

Planologische bezwaren die er kunnen
zijn tegen een andere exploitatie, zijn

daar toch ook nog de ecologische be-

zwaren. Je kunt het terrein natuurlijk

een beetje inlakt laten en dan van die

bungalows bouwen, maar of dat een

haalbare kaart is? Planologisch staat

helemaal niets vast. Een kwestie van

onderzoek dus, nog afgezien of je dan
een half miljoen aan inkosten hebt".

De heer Hoogendoorn voorziet een
moeilijke beslissing in de toekomst op
dit punt.

Een beslissing die hij niet meer in

funktie mee zal maken, of hem dat

spijt?

,,Och, zegt hij met een licht schou-

derophalen, er zijn altijd als je vertrekt

punten die blijven liggen, daar moet je

je bij neerieggen. Ik kan zeggen dat ik

welbewust gekozen heb en dat ik daar
vrede mee heb.

Een tevreden mens dus?

Volledig beaamt de heer Hoogendoorn
dit. ,,Ik kan dan wel eens uit de hoek
komen en de mensen zeggen waar het

op staat, rancune ken ik niet".

Wie hem aanziet en hem kent, weet dat

dit waar is. Toch zal het vreemd zijn

voor de raadsleden, het college en het

ambtenarenkorps wanneer volgende

maand een nieuwe gemeentesekretaris

in deze kamer zal zitten.

Hij zal zeker gemist worden, zijn bij-

zonder gevoel voor humor en de kunst

het relativeren die hij bij uitstek be-

heerst.

Margreet Ates

: ETENTJE •
W KALFSVLEESPASTEITJE Z9 fer smeuïge ragout vol vlees. J
8 4,95 S
% MEXICAANSE #X KUIKENSTEAK ^
2 geserveerd met een pittige saus ^T
9 waarin reepjes ham, paprika wA en uienringen; geserveerd met ^k
2 twee soorten groenten, frites ^^W en gebakken aardappelen. w
S 10.95 S
# COUPE DAME BLANCHE #
^ vanille-i/s met warme ^2 chocoladesaus en slagroom. ^
8 4.95 S
SlNHETGEZElUGIf

ONDANKS CONCURRENTIE VAN HAARLEM

Geslaagde 'kunstmarkt' in Zandvo

RESTAURANT
met vriendelijke bediening

TRESIONG
Vosselaan 15
HILLEGOM

Tel.: 02520 - 15347

{
t

ZANDVOORT - Ondanks de concur-

rentie van de kunstmarkt die op dezelf-

de dag in Haarlem werd gehouden,

kunnen de organisatoren van de Zand-

voortsc kunstmarkt terugzien op een

geslaagde gebeurtenis. Niet alleen de

organisatoren, doch ook de aanwezige

kunstenaars waren zeer tevreden over

de belangstellinng die men van de zijde

van het publiek ontving.

Zeer veel verschillende kunstenaars,

dus ook veel vormen van kunst waren

op het Gasthuisplein te bewonderen.

Er waren er die veel belangstelling

ondervonden, onder andere Zus van

Blokland met haar wandklcden van

hout en de wandkleden van de in de

omgeving bekende Femmy Clement.

Veel bewondering ook voor het hout-

snijwerk van R. Dalman, die een groot

contrast vormde met G. Dalman, die

de kraan naast hem vulde met kleine

schilderwerkjes. die de kunstenaar ook
ter plaatse maakte.

Bijzonder apart het keramiek van Joke

van Geel, de ontwerpen van de ,,zeege-

zichten" waren uniek: het kleinste de-

tail ontgaat deze kunstenaressc niet,

gelet op de vele soorten tassen van

keramiek die hier te bewonderen wa-

ren.

Apart vermeld dient te worden het

werk van Lidia Kostetka Taiibman,

wier wandkleden een aparte schoon-

heid bereiken, ook ai door de eigen

techniek en het materiaal (gekleurde

ruwe sisal en wol).

Ontroerend de aquarellen van Lija

Schoutsen, terwijl de pen-tekeningen

De kunstmarkt op het Gasthuisptein op zaterdagmiddag 13 juni 1981, waar zowel
publiek, deelnemers als de organisatoren met tevredenheid op terugzien.

van Jan van der Schoor een groot Al met al, een kleine maar zeer gezelli- dag en in de vroege avonduren goed

publiek trokken, en terecht. ge kunstmarkt waar het zaterdagmid- toeven was.

Met oog i^^

de badp BiHiNi
De langste dag

We kunnen dc^e week toch wel heel

moeilijk aan het feit voorbijgaan,

dat a.s. zondag 21 juni de langste

dag van dit jaar alweer bereikt is.

Het betekent het keerpunt in sei-

zoen 1981, dat ons tot nu toe nog
niet veel hoopvols heeft gebracht.

Het weer zit wat je noemt in de

verkeerde hoek. 't Is overal wat! In

Spanje en Portugal klagen ze over

abnormale hitte, wij in het westen
over het uitblijven van de zomer
met het wisselvallige weer. 't Is

heus geen wonder, dat onder deze

omstandigheden de trek naar de

kust niets aantrekkelijks heeft en
dat is duidelijk merkbaar ook. Dat
is elk jaar opnieuw het grote risico

van toeristenplaatsen in ons zo gril-

lig klimaat. Men zegt wel eens: ,,na

de langste dag wordt het beter",

maar dal gezegde heeft geen enkele

grond. Waarom zou dat zo zijn? Wc
kunnen het alleen maar hopen en

hoop doet leven. Laten wc daarom
het verloop van het tweede halfjaar

1981 maar rustig afwachten. We
kunnen er toch niets aan verande-

ren, óók de weerberichten niet, die

er de laatste tijd nog al eens flink

naast zijn in hun voorspellingen.

Moed verloren, al verloren, daar

denken we voorlopig nog niet aan.

Maar wél mogen we bij dit alles

vaststellen, dat de tijd onvoorstel-

baar snel voorbijgaat. Uit de grond
van m'n hart wens ik u allen een
.stralend en zonovergoten tweede
halfjaar 1981. Er kan nog veel

worden goedgemaakt.

Klederdrachtenshow

Onze aktieve folklorevcreniging

,,De Wurf" is druk bezig een nieuw,

groots evenement voor te bereiden,

n.1. een nationale show van kleder-

drachten, die gehouden zal worden
op zaterdag 4 juli a.s. Men deed dit

reeds eerder en het succes was toen

zó groot, dat men besloot er zo

mogelijk een jaarlijks weerkerende
gebeurtenis van te maken. Dit kleu-

rige, fleurige gebeuren zal zich weer
afspelen op en rondom het Gast-

huisplein, dat zich daarvoor zo bij

uitstek leent. Er is veel belangstel-

ling voor uit alle delen van ons land.

Volgende week hoop ik er u nog
wat meer over te kunnen vertellen.

Flipper tien jaar

Restaurant Flipper aan de Passage

in Zandvoort is er al weer tien jaar

en valt niet meer weg te denken uit

deze omgeving. ,,Tante Ger" en

,,oom Joop" die zo'n tien jaar

geleden er over dachten om het

eens wat kalmer aan te doen en
begonnen met twee kleine winkel-

tjes als snackbar, zitten nu toch

weer met een volledig restaurant,

waar zeker de vaste klantenkring

niet rouwig om is, want wat gebeur-

de? Het bloed kruipt daar waar het

niet gaan kan, en ,,oom Joop"
betrok de strategische positie achter

het fornuis, en wat daar gebrouwen
wordt daar zou zelf opoe haar vin-

gers bij aflikken.

Voor de oorlog woonde tante Ger al

in Zandvoort, werd geëvacueerd en
kwam na de oorlog terug. Ze irouw-

de met de Haarlemmer Joop Groen
en vertrok zo omstreeks 1449-50

naar Amsterdam waar haar man het

bekende Café Parkzicht exploiteer-

de. In Amsterdam groeide dit uil tot

een bekend bruin calc waar veel

artiesten, onder andere Willy Al-

berti en Soneveld kwamen.
Veertien jaar geleden kwamen ze

weer naar Zandvoort, waai oom
Joop zijn banden met diverse ver-

enigingen, onder andeic Zand-
voortmeeuwcn, weer oppakte. Tien

jaar geleden besloten ze het café in

Amsterdam te verkopen en het

kalm aan te doen in ons doip. Ik

heh Oom Joop pas nog gesproken,
toen ik één van zijn vonnaduic
tongen at. en hij verzekerde nni dat

hij het nog nooit zo druk heeft

gehad. Winter en zomei, de zaak is

open, en de maaltijden vliegen daar
de pan uit.

Nu denkt hij er weer over om het

wat kalmer aan te gaan doen. als dat

dan maar niet inhoudt dat hij de
zaak verkoopt, want dat zou aan de
I'a.ssage een heel gemis zijd.

Vrijdagavond 19 juni tussen 17.00

en 21.00 uur wil het /.o sympathieke
echtpaar Groen iets terug doen voor
de goodwill die hun deel in Zand-
voort is geworden en is er een hapje
en een drankje voor vrienden en
bekenden. Hen kennende zal het

meer dan uitstekend zijn. ,,Geluk-

wensen."

m-i'!m

Jubileumconcert

Ciraae wil ik nog even uw aandacht
vestigen op liet Jubileum-concert

dat Zandvdorts kinderkoor a.s. vrij-

dagavond 19 juni geeft in de Gcre-
lormeerde kerk aan de Emmaweg.
Het koor bestaat dan n.1. 25 jaar!

Het belooft een bijzonder interes-

sant gebeuren Ie «.orden, waarvan
ik hot aantrekkelijke proaramma
ontving. ^Iede^'.er^lnc v.ordt ver-

leend door liel duo Barnra & Bas.

Ik kan u ten zeerste a.inraden dit

concert bij te uoiien. tljt belooft

bijzonder boeiend te u orden met
een zeer aantrekkeli|k programm-i.

Opoe en de verse gist

Jeloi mol toch rraei e-, weer gaen
bakkc! Je gaet n.ier je v.arreme

bakker en haelt 'n kv. ik'f u gist. En
let dan goed op. aant iiirse gist is

matgrijs, voelt koud an en mag gien

op'edroogde rande hebbe. Die gist

mot je oplo.sse in 'n bieljc verwar-
remde vloeistof, mei een theeiup-

peltjc soikcr. Asse d'r n.ie tien

mcnule gien ballet je'- \erskainc,

dan deugt d'r iets met en niot jc

andere gist gaen hacle. Gist is nel a.s

'n goed leven: d'r mot fut in zitte!

Nou, hadsikidec, daer gaet ie dan'

Jeloi neme 300 gramme beste

bloem, die zeef jc en meng jc met 'n

theeluppcl zout in 'n bakkie. Dan 25

gramme gist oplosse in 2 dl. melk
van ongeveer 45 graeje. As d'r

belletjes op kommc, (vergeet de
soiker niet) maek je 'n koiltje in 't

meel, kwakt d'r 'n ai in en die

gistzooi. As je zo'n moderne mixing
heb dan de zaek goed door mekaer
kleune, totdat jc 'n soepel dcegic

heb. Dan rozaine, krcnte en sukade
derdeur menge op 'n verhouding
naer aigc inzicht en smaek. Het
deegie dan afdekke met "n kleffe

doek en 'n uur laete raize. De
linnen doek dan afspoele in warrem
waeter en an icn kant bestoive mit

bloem. Het deegie d'r op en roim

dichtbinde want 't mot nog verder

raize. Onderwail 'n grote pan wae-
ter an de praet brenge. Dan doe je

'n borreltje in de pan en daerop die

dichtgebonde doek met deegzooi.

Twee en 'n half uur koke mense!

Om te controlere of et gaer is, neem
je 'n brainaeld. Blaift die skoon en
droog, dan is et zooitje gaer. Hacl
de doek dan los en laet 'em oitdam-

pe. Dan snai je die koek of podding
met 'n brok stikkedoorsdraed tusse

twie houtjes in skaive en dan mot je

't opdiene met butter en stroop. Bai-

ons thois noemde ze dat spul ,,Jan

in de zak", 't Is hardstikke lekker.

Prebeer et maer es. Allienig: je heb
d'r veul werk an. Maer dan eet je

ook oit de kunst!

En dan nu ... de WV
WV direkteur Theo Hilbers kreeg

deze week van iemand de opmer-
king: ,,Je moet maar eens naar de
Oog en oor man schrijven, dat je

niet ,,Onze Lieve Heer bent." Dit

naar aanleiding van het artikeltje,

dat ik vorige week over hem
schreef. Dit was dan één reactie op
het bericht in Oog en oor. Hilbers

zelf vond het bericht leuk, maar
vond, dat die familie uit Egmond
aan Zee wel een beetje overdrijft,

maar hij heeft het toch maar voor

,Jier' genomen. Overigens vind ik,

dat Theo Hilbers niet in het minst

lijkt op ,,Onze Lieve Heer", dat

heb ik ook niet gezegd. Persoonlijk

vind ik het altijd nog meer het type

van een gemoedelijke duivelskun-

stenaar. Dit wat Egmond betreft.

Het kan overigens raar gaan Wat
memand verwacht had, de kaartjes,

die de WV ontvangt van de opge-

laten ballonnen tijdens de feeste-

lijkheden op het Stationsplein bij

het honderjarig bestaan van de

spoorweg Haarlom-Zandvoorl, ko-

men bijna allemaal terug uit hel

noorden, Bergen, Andijk, Schagen,

Enkhuizen, zelfs tol aan de Wad-
denzee toe. De '.viikI was op die dag
noord-west, maar in hoger steien

heeft kennelijk een andere uind
gewaaid. Zoiets maken we o\eral

wol eens mee. Tot en met .^ luli
|

kunnen de kaart |es nog woidon
ingeleverd, daarna gaal de VV\' de

uitslag bepalen.

Je kunt natuurlijk hot gehele laar

door wandelen, maar juist nu is hel

jaargetijde uitstekend om te ont-

dekken, wat de natuur heeft te

bieden en dat is geen beclic Een
prima hulpmiddel i-. thans nog liij de

V\'V UI verkoop. 1 let is de zgn

,,Wandolwaaier". zeoi o\erzichie-

lijk. klein handig tormaa,it en een

prima uilvoering Ook voor vader-

dag en voor do alge-,tiideerüon een

fi|n kadooljo. Do pri|s is j 15. ''S

Gaat u dil jaar iii oigen land uw
vakantie doorbrengen'' Kom dan
eerst even bij de V\'V langs om de

speciale VVV-foider i.'p te halen

Daarin ('i|n opgenomen allo adies-

sen van de 7(1 VVV-kantoren. Deze
k.intoren zijn rumi gosoriocid i'^

allo zaken die van pas komen tij-

dens uw vakantie. En overigens

kunt u zich in hol kantoor op het

Schoolplein ruim voorzien van aller-

hande zaken, dio van pas komen
tijdens uw vakantie. Speciaal om
mei de kinderen, waar dan ook m
Nederland, een dolle dag te bele-

ven. Het kantoor is ook in de

avonduren en tijdens de weekein-

den geopend. De VVV zal uw
bezoek graag tcgemoetzien!

Jl
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Gevraagd voor lucuwo büciick iii /and voort

partime verkoopster

boetiek bis-et-beau

Thorbcckustraat 13, /;indvt»(iri.

telefoon 02S07- 12021.

Zorg nu voor een

onvergetelijke
vakantie.

Verdien alvnsl wal bi| ..en

uw budget yaat sprongen
de hoogte in Bel, indien u

21 jaar of ouder bent,

naar mevr. Greeve,

020-920319

Rof 319.

Fa. Gaosner b Co.
GAS. en OLIEHAARDEIU - GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Vooral uw
SANITAIRE iMRiCHTII\!GEI\i,

WASTAFELS, enz.

Etna. Faber, Benraad gasftaarden.
Toomaa/:

Schelpenplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Tot straks

inde

VAKAIMTIE-
DROMEIM?

Maak ze waar dank zij

Avon, de wereldleider in

kosmetika. Wij bfeden u

een serieuze bijverdienste

in uw onmiddelli|ke omge-
ving. Schrijf even naor

Avon Benelux, Rijksweg

22, B-26a0 Bornhem,

t.a.v. M. Bloemen.

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJI

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN. DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen weiicplaats.

Werkplaats: Swaluestraat41 A.
Dr.Gerkestraat50rd-2042EW Zandvooi

Tel. 02507 -152 25

!,«i38r*it.«

Wimimsmmmmmt <lirdè:Grote Krocht
ilfmv'

Pens 0.S5 per portie - Pens 0.85 per portie - Pens 0.85 per

DIERENSPECIAALZAAK

EZEiyBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

e'

Komt u eens kijken!!!i

Wij hebben een ieuke collectie

v.a.

O.a. beeldjes - spiegels - etsjes -

fotolijstjes enz. enz.

Wij iijsten ook voor u 'm.

Kom eens langs.

Grote Krocht 20B.

f!;^imïeflyëring

mmm:
I^GtSt&Krpcht25

-

iSsti(ÉrfÖ25ÖL^a37Sii

Te huur
aangeboden

gemeubileerde

kamer
Telefoon 16033 of

15182.

Vergeet niet voor

vaderdag te komen

kijken in

-^^2^«wi^ „de schatkist".

Grote Krocht 15

Zandvoort
Telefoon 02507-15933

Vrijdag koopavond van 7 tot 9 uur.

Rijwielhandel BOS
voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kaikhoff,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KlS-sleutelservice

en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27. telefoon 12954.

Nieuw in ons assortiment

handige schoenenkastjes
met 4 of 6 kleppen.

HET KASTEIMHUIS
Grote Krocht 25 - Telefoon 02507-17751.

HETENIGEECHTE TROUWBEDRIJF

Wij kunnen u bieden:

=)(: De bekende witte Mercedessen
* Mercedes Old-timer 1935 type 320
% Trouwkoetsen bespannen met 2 of4 paarden

Ook in combinatie mogelijk.

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, tel. 02507-12600/17588.

Gok

IT
in Zandvoort

let nog steeds op de kleintjes.

Franse GoSden Delicious
2 kilo

voor

slechts

Een heerlijke grote

bloemkool
voor

GroteKrocht9— 15, Zandvoort.

21 Juni zijn wij 1 jaar

gevestigd op de Krocht.

Dat laten wij niet zomaar voorbij gaan.

Daarom ontvangt iedere klant

VRIJDAG, ZATERDAG en ZONDAG een

?^émmei-macte
Vrijdag koopavond.

Grote Krocht 19. Zandvoort.
Telefoon 02507 - 17878-

Boek- en kantoorboekhandel

Sigarenmagazijn

De Krocht

Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

Uw adres voor:

BOEKEN

TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-

ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO 's morgens gebracht - 's middags al schoon

Wi| ;i|n geopend van 8 30 tol 12 30 uur en van 13 00 tot

18 00 uur Vrijdagavond opon van 19 00 tot 21 00 uur.

Zaterdags gesloten

Vader vindt op
vaderdag 7 huis

versiert met
bloemen vast wel

leuk.

m

GROTE KROCHT 24,

ZANDVOORT

Alles voor hanöwerken vmdtubij

'T LÖIFELTJE
Grote Krocht 26

Tast toe

LAGERIJEN
DEZE WEEK SPECIALE AANBIEDINGEW

Varkenslappen ». 8.95
Varkeosrollade.. o 9.95
Haasfilet.. 14.95
Gehakt o „sausijzen.. 6.95
Cervelaat.

schouderham ... 1 .50

Uw tast-toe slagerijen staan

borg voor hoogste kwaliteit

Breed assortiment en lage prijzen, tevens ook deze week weerprachtige gerbera-bloemen gratis.

GROTE KROCHT 7 -ZANDVOORT (naast A.H. ).

HEEMSTEDE: Binnenweg 117

HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjê straat).

HAARLEM: Zijlweg 102

HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18

Dagelijks verse groente en fruit

Het heeft gewoon geen tijd om oud te worden. AART VEER Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404.

mÊ^mm^m-Sp1|^8 S|#^^

s*d3=«K«fSï»*%3i'S'*vïi-rsi

lp||^^ic«acltt!<^^4^ Grote Krocht!
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m COMMENTAAR STnUKWURSWOIEZANOVOORT:

Verrassende voorstellen werkgroep

voor leefbaarheid wijk Nieuw Noord
ZANDVOORT • Nadat van de Inspraakgrocp Centrum en de Werkgroep
Zandvoort Zuid een commentaar op de struktuurstudie van ZandvoorI is gegeven,
is nu ook het commentaar gereed van de wijk Nieuw Noord.
Vanuit de Stichting W^kraad Nkiuw Noord is en werkgroep gevormd die beknopt
baar visie geeft op de stniktuurplannen van de gemeente. Wél met de bemerking
dat de werkgroep de t^d die mën kreeg voor het leveren van commentaar, te kort
wOnd.

I
De werkgroep uit Nieuw Noord geeR in

I
haar commentaar haar visie weer over

de woningbouwplannen doch beperkt
zich ten aanzien van de voorgestelde

yerkeersvoorzieningen tot Nieuw
!

Noord. Men heeft ook beiangr^ke alter-

natieven aangedragen voor dit woonge-

j

bied waar het gaat om de leefbaarheid

I

in een w^k met veel kinderen, die

j büzonder belangrijk is.

i ;

Speeltuin

Zo wordt onder meer voorgesteld:

achter de Lorentzstraat is ruimte voor
jeen omheinde speeltuin, hieraan is

grote behoefte, maar dit moet dan wel
;een ruim opgezet geheel zijn met bij-

voorbeeld in het middengedeelte een
.ruimte voor het beoefenen van korfbal

'en . of basketbal met daaromheen de
^speeltoestellen.

;Een clubhuis of knutsellokaal met toi-

'letten en wasbakken behoort daar van-

zelfsprekend bij.

Dit lokaal moet dienen als slecht-weer-

^accoommodatie en voor de winter-
' maanden als home voor de kinderen
!die daar vrij moeten kunnen knutselen

'en spelen. Er zou een gedeelte van de
houten schoolgebouwen voor gebruikt

kunnen worden dan worden de kosten
•voor zoiets niet te hoog. Door de
' economische recessie zijn er veel meer
mensen, vooral in de toekomst, die niet

•ÏTieer zo veel weg kunnen met het hele

• gezin door de hoge kosten van open-
^baar vervoer en benzine en die daarom
'hun vertier dichter bij huis zoeken,

1 daarom is een speeltuin zo dringend
' nodig.

*

\
Huttenbouwcomplex

'Een huttenbouwcomplex in het gedeel-
te achter de Lorentzstraat in het ver-

;; lengde van de Reinwardtstraat moet

^
ook tot de mogelijkheden behoren. Dit

\ complex moet wel omheind worden om
^het te vrijwaren van hondenuitwerpse-
> len. Er is al een dergelijk complex
' geweest waarvoor vanuit gemeentewe-
' ge een plaats beschikbaar was gesteld

'maar deze plaats, in de buurt van de
-remise bij de spoorbaan, was wel zeer

\ ilecht gekozen gezien de openheid van
' dat terrein, een huttenbouwcomplex
h behoort zo gesitueerd te zijn dat er

;. bosjes en struiken, kuilen en heuvels in

-; worden opgenomen en het terrein dat
;< ons voor ogen staat en dat hierboven
\ wordt aangegeven voldoet aan al onze
eisen.

Crossbaan

l
Achter de Beatrixschool is een gedeelte

[> van de oude slipbaan e . of een oude
•' bocht van het circuit die prachtig ge-

\' bruikt zou kunnen worden voor het

''aanleggen van een crossbaan voor

l
brommers en fietsen. De jeugd kan

* daar dan naar hartelust hun favoriete

\ bezigheid uitoefenen waardoor de stra-

ten hopelijk veiliger worden want cros-

l sen doen ze toch, dan maar beter op
• een eigen terrein.

*

; Trimbaan

De trimbaan moet hersteld worden en
onderhouden worden door de dienst
P.W. Er wordt nu gezegd dat deze

( trimbaan niet door het publiek gebruikt

^ wordt, maar, dit is in de staat waarin
V zich het één en ander bevindt ook
' beslist niet mogelijk. Het houdt niet op

bij iets te creëren en er dan verder niet

meer naar om te kijken, onderhoud en
regelmatige controle is ook in deze een
must. „Misschien een taak voor de
sportraad", zegt men in het commen-

>; taar.

\

Verkeersvoonieningen

Door de werkgroep wordt erop gewe-
zen dat bij de Van Lennepweg (Spoor-

,;
wegovergang) een weg zou moeten

\ komen langs de begraafplaats die aan-

;
sluiting geeft op de Kamerlingh Onnes-

' straat, en wel een éénrichtingsverkeers-

,
weg.

• Vóór deze weg worden tien punten
vermeld, waarom men in Noord deze
uitermate belangrijk vindt, zo wordt
genoemd dat er dan de mogelijkheid
komt vooreen buslijn die ,,rond" rijdt;

men beperkt het vrachtverkeer omdat
dit vanaf de Sophiaweg een direkte

< aansluiting heeft op het industriege-

; bied; de veiligheid van voetgangers en
• fietsers wordt verhoogd, een betere

! ontsluiting en toegankelijkheid van de

J
wijk, om er enkele van te noemen.

' • Verder wordt gepleit voor afsluiting

„ ,voor gemotoriseerd verkeer op bepaal-

de kruisingen en poorten onder de flats

op de punten Lorentzstraat . Rhein-
wardtstraat en Lorentzstraat . Tom-
sonstraat. Doortrekking van het trot-

toir Keesomstraat wordt gezien als een
verhoging van de veiligheid op de
toega> iswcgen naar de flats.

\
Herman Heijermansweg

'^t;Het aanleggen van een doortrekking
!'* van de Herman Heijermansweg wordt
"•' door deze werkgroep afgewezen, en
-.! vel op de volgende gronden:
^ • Ten eerste vindt men de hoge kosten in

y deze tijd onverantwoord.

Ten tweede wordt het landschappelijk

schoon onnodig aangetast en ten derde,

en wellicht het belangrijkste argument,
de bewoners zijn van mening dat door-

trekking van deze weg géén ontsluiting

maar een extra afsluiting van de geïso-

leerde wijk betekent. Men verwacht

dan ook dat juist de realisering van

deze weg een verdubbeling van de

overlast voor de bewoners zal beteke-

nen.

fietspad komt van en naar de Gerten-

bach MAVO school.

Fietspaden

Door de werkgroep wordt voorgesteld
dat vanaf het Visserspad langs het

Kostverlorenpark een fietspad komt
dat aansluit op de voormalige trambaan
bij de Gertenbachschool

.

Dit pad is naar hun idee de enige
mogelijkheid de veiligheid van de kin-

deren die deze school bezoeken te

garanderen. In dit geval behoeven zij

geen gebruik meer te maken van de
levensgevaarlijke Kostverlorcnstraat.

Dit moet ook gezien worden als een
verhoging van de verkeersveiligheid

straat en een fietspad tussen de Fle-

mingstraat en Prof. v.d. Waalstraat.
Ook zouden er fietstracée's moeten
komen aan de Linnaeusstraat en Van
Lennepweg aan beide zijden en zou het
trottoir langs de rechterzijde van de
Kamerlingh Onnesstrat veranderd en
verbreed kunnen worden tot een fiets-

pad.

Er wordt gepleit voor beschermende
oversteekplaatsen in de wijk onder
andere Celciusstraat bij het Winkelcen-

trum; Linnaeusstraat . Van Lennep-
weg, Vondellaan nabij het zwembad en
de Van Lennepweg . Alphenstraat bij

garage Snijder.

Verandering van bushaltes en ruime
insteekhavens voor de bus, is ook een

Viaserspad kan beteren meer gebruikt worden wanneer er een aansluiting
de Gertenbaeh MAVO.

Halteplaats NS
Bovendien geven de bewoners als hun
mening weer dat een halteplaats van de
spoorwegen ter hoogte van de 's Gra-
venzandestraat in overweging genomen
moet worden, zodat men in deze wijk

gemakkelijker per trein kan reizen.

Het biedt bovendien voordeel omdat
ook bewoners van Zandvoort Zuid
(Zandvoortselaan) hiervan gebruik
zouden kunnen maken wanneer er een

van deze straat voor andere weggebrui-
kers.

De aanleg van een fïetstunnel onder de
spoorbaan bij de 's Gravenzandestraat
aansluitend op het Visserspad die bij

camaliteiten gebruikt zou kunnen wor-
den door brandweer en ambulance
verdient ook overweging, aldus de
werkgroep.
Bovendien verwacht men veel van een
fietspad naast het voetpad Prof. Zee-
manstraat, aansluitend op de Lorentz-

komt langs het Kostverlorenpark naar

Archieffoto.

eerste vereiste, terwijl men van mening
is dat de garages die bij de flats

verhuurd worden ook inderdaad voor
autostalling gebruikt moeten worden.
Controle op naleving hiervan zou het

„blik" uit de straten doen verwijderen.

Woningbouw

Behalve een speelsere woningbouw
wordt door de werkgroep gesteld dat er
door de gemeente ook gelet zal moeten

worden dat de bouw van de woningen
voor één- en tweepersoonshuishoudens
niet boven alles voorrang verdient. Er
zijn ook flatbewoners, gezinnen, die

dolgraag de flat willen verlaten en soms
zelfs moeten (flatneurose). Bovendien
zullen de woningen betaalbaal moeten
blijven voor huurders en zal er uitslui-

tend gebouwd moeten woden voor de

, .eigen" (Zlandvoortse) woningbehoef-
te.

Er wordt in het commentaar van de
werkgroep Stichting Wijkraad Nieuw
Noord op gewezen dat: door verplaat-

sing van de sportterreinen aan de Von-
dellaan, Van Lennepweg en achter de
A.J. v.d. Moolenstraat. naar het bin-

nencircuit veel bouwlokatie wordt ge-

wonnen, doch men zal ook rekening

moeten houden met de kosten die dit

met zich meebrengt.

Ook het voetbalterrein van TZB zou
verplaatst kunnen worden naar hel

binnecircuit, en verplaatsing van het

kampeerterrein De Zeereep naar de
Kennemerweg, verdient ook aanbeve-
ling in de ogen van de werkgroep.
Men ziet hierin veel voordelen, een
mooi sportcomplex binnen het circuit-

gebied, dat dan wel gezuiverd dient te

worden van opstallen etc.

Sloop

In het slopen van bestaande panden
ziet de werkgroep geen heil, wèl in

renovatie en geschikt maken van grote

panden voor beginners (opdeling in

kleinere wooneenheden).
Wèl kan naar het inzicht van de werk-

groep de Karel Doormanschool en de
voormalige garage Raaijen worden ge-

sloopt. Op deze terreinen zou dan
sociale woningbouw kunnen komen.
Plannen voor het Stationsplein heeft

men ook. Men ziet hier niet alleen

woningen, doch ook sociaal-culturele

aktiviteiten, een cabaret of nachtclub.

In ieder geval iets met terrasjes, waar-
door de treinreizigers een betere in-

druk krijgen van Zandvoort.

Men stelt voor eens te praten met de
NS over verplaatsing van de stations-

restauratie naar de eerste etage van het

station, terwijl op een vernieuwd Sta-

tionsplein ook de VW een plaatsje

zou kunnen krijgen. ,,Deze wordt dan
beter bereikbaar voor zowel dié men-
sen die met de trein Zandvoort binnen-
komen, als voor diegenen die met de
auto komen. Op het Stationsplein is

een betere parkeergelegenheid, terwijl

de vrijgekomen ruimte op het School-

plein bij het Gemeenschapshuis zou
kunnen worden betrokken, die dan te

bestemmen voor zaalverhuur, waaraan
een schreeuwend tekort is" aldus de
werkgroep.

Weer een geheel ander gezichtspunt

dus op de struktuurstudie van Zand-
voort, waarvan verschillende punten
zeker de aandacht van het gemeentebe-
stuur meer dan verdienen.

ZANDVOORT Hei /s al weer ciiiüe Ujd geleden dal door Giiido Afeyer op de

Grote Kroclil 'i Wuickellje Hcrd geopend.

In die lijd zijn de n>edewerk\ler\ Ellin en Joyce al \erUouwde ji^ureii

geworden, wam een bezoekje iï V Wtnckeltjc zeker uaiird Helemaal al.s er een

cadeautje gegeven moet ii orden, oj ie wil ..ei a» » al anJen

'

' aan de muur, dan

M rondneuzen daar unermaie gewenst

Er is een bijzondere collectie spiegels, wandpiasnekcn. mooie reproducties van

oude mcalers, kleine aquarellen en eisen. Ook een enkel klein schilderijtje kan

men er kopen, terwijl en dat i\ helanv.rijk ook door 'l Wtnckeltje het inlijsten van

foto^. borduurwerk, eigen tekeningen etc. wordt \erzorgd.

Bovendien is er een grote sortering \an kleine beeldje.s, porselein en aardewerk

van hulpeloze diertjes tot slapende kindertjes.

't Winckeltje is geopend van 10.00-12.30 uur en van Ii.30 tot 17.00 uur, op
maandag en zondag gesloten

Dus moet er een cadeautje gegeven worden. gM eens langs.

Foto Europress.

Nieuws uit de bibliotheek
ZANDVOORT - Vanuit de openbare
bibliotheek wordt bekendgemaakt, dal.

hoewel er in de maanden van januari

1981 t . m mei 1981 nog altijd 82.096

boeken en platen werden uitgeleend, dit

toch nog iets minder is dan vorig jaar in

dezelfde periode.

Het ledenbestand bedroeg per 31 mei
1981: 4.971 leden, inedeeld naar de
volgende katagorieen: 1.539 volwasse-

nen; 407 bejaarden, jeugdleden 1.165

(13-17 jaar), terwijl het ledenbestand in

de leeftijd t . m 12 jaar 1.394 leden

kent.

Er werden 24 vakantie abonnementen
verstrekt, terwijl men vanaf 14 jaar op
een geldig bibliotheekabonnemcnt pla-

ten kan lenen.

Uitgetreden uit het bestuur zijn: de
heren G. Tebbenhof en A. Achterhof
en mevrouw E. van Toor, hiervoor

werden benoemd: de heer 11. Nijboer
en mevrouw A. Braun
.Twee personeelsleden kwamen het

team versterken, te weten mevrouw E
Acda en F. Haggenburg tcrwi|l me-

vrouw N. Sterk op 28 februari 1981
afscheid heeft genomen.
Na een rustperiode, worden er nu weer
regelmatig films vertoond; voor de
eerstvolgende weken zijn gepland: 3
juli. Les petites Fugues; 17 juli: Qua-
drophenia en op 31 juli De Spiegel.

Teletekst:

Het is nu ook mogelijk om teletekst te

raadplegen in de bibliotheek. Tot dus-

ver was alleen Viditel beschikbaar.

Naar aansluiting onlangs op een anten-

ne is ontvangst van Nederland I en II

en daarmee ook teletekst binnen het

bereik gekomen. Teletekst bevat 100

pagina's aktuele berichtgeving met o.a.

nieuws, beursberichten, weer. verkeer
en sport. Over enkele maanden komt
er een uitbreiding met 50 pagina's.

Door het intoetsen van een paginanum-
mer kan de gewenste informatie ook
door het publiek opgeroepen worden.
Een en ander brengt geen kosten met
zich mee voor het publiek.

Stralend weer
Hoe vreemd het ook mag klinkers,

afgelopen zaterdag was het stralend
weer, volgens een woordvoerder ,,een

uitgelezen zeilweertje" toen zo'n dertig

boten vertrokken van de Zandvoortse
watersportvereniging naar Noordwijk
om deel te nemen aan het jaarlijkse

kustevenement.

Noordwijk was dus dit jaar de gastheer,

en de organisatie was perfect. Er was
een goede wind, er werd veel gezeild,

de barbecue 's avonds was geslaagd,
dus wat wil je nog meer?
Een paar prijzen natuurlijk! Nadat zat

er dit jaar niet in. De Zandvoorters
waren 'hoofdzakelijk met Prindle's en
een enkele hobycat vertrokken, en
daarin is de concurrentie zeer groot.

„Scbeveningen heeft bijvoorbeeld wel
acht of negen klagen, dan is het veld
kleiner en de kans op een prijs groter",

aldus een Zandvoorter, die net als

velen de nacht had doorgebracht in een
tent op het Noordwijkse strand. Vol-
gend jaar wordt dit evenement in Kat-
wijk gehouden en over enkele jaren is

Zandvoort weer aan de beurt.

L

Tips en suggesties: l7l66ofna 17.00 uur 023-283330

door
Margrccl Ates
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Gered!
Niet een drenkeling, maar een zeilboot

door de Zandvoortse Reddingsbrigade.

Terwijl de zeiler zich klaarmaakte ver-

trok de boot, door een windvlaag,

onbemand richting zee. De geschrok-

ken zeiler waarschuwde de reddingsbri-

gade die de ongeruste eigenaar met een

speedboot naar zijn vaartuig bracht dat

inmiddels al op één kilometer afstand

uit de kust was gedreven.

De zeilboot was omgeslagen, maar de

leden van de reddingsbrigade hielpen

de boot overeind en de man erin, zodat

hij later op de dag weer veilig kon

afmeren.

Pinksteren
Vorige week was er geen plaats meer
maar ook met de pinksterdagen zijn

leden van de reddingsbrigade verschil-

lende malen in aktie geweest.

Er stond tweede Pinsterdag een krach-

tige wind, en de zee was ruw, toen twee

Amsterdammers die in het tentenkamp

van KVA wonen, op een kilometer

afstand vande kust met hun zeilboot

omsloegen. Van dit vaartuig brak de
mast. Het heeft al met al nog een flinke

tijd geduurd voordat de zeilers behou-
den op het strand konden worden
gebracht. Ook de zeilboot, een hoby-
cat, werd op zijn kop door zeven
ZRB'ers naar het strand gesleept.

Ruwe zee

buiten

Haringliar

binnen

Had mevrouw van Dam haar gasten, de

bejaarde Zandvoorters, een mooie
zonsondergang willen aanbieden tij-

dens het jaarlijkse ,,bakkie koffie", dat

is haar niet gelukt.

Wél was er een grandioze zee. Grote

grijze golven met witte schuimkragen,

waar de gasten in haar paviljoen van

hebben genoten. Speciaal de extra gas-

te die helemaal uit Doetinchem kwam
(Maartje Bol) om haar vroegere dorps-

genoten te ontmoeten.

, .Lekker gezellig", dat was het zeker,

alhoewel er nog wal paniek aan de

middag vooraf was gegaan. De halers,

dit jaar de heren Buursema, de

Muinck, Schouten, Gerritsen, Schuiten

en mevrouw Esveld waren zo druk

bezig de gasten op te halen dat me-

vrouw Pieterse die de films zou draaien

het eerste moment werd vergeten. Ge-
pakt en gezakt heeft ze drie kwartier

gewacht zich angstig afvragend ,,of ze

nog wel zouden komen".

Nou ze kwamen, en de films waren een
eclatant succes. Bij een kopje koffie in

het Gemeenschapshuis zag men oude
bekenden terug, op het witte doek en
in werkelijkheid, want de kreet ,,Meid

wat leuk dat ik jou zie, ik dacht dat je

dood was", liegt er niet om.

Daarna dan het vervoer naar het

strandpaviljoen, waar zo'n zestig gas-

ten verrast werden door Kees van
Dam, die hen binnen opwachtte achter

de haringkar van zijn baas Gerard van

Duivenvoorden. ,,Ik vind het wel ge-

zellig", aldus Kees, die handen tekort

kwam om iedereen van broodjes .,gar-

pael" en haring te voorzien. Bovendien
was er soep en grote plakken cake

(speciaal recept van bakker Keur) en
worst van de slagers Vreeburg en Tast-

Toe en kaas van Tromp. ..Geweldig al

die belangeloze medewerking van deze
mensen" zei een dankbare mevrouw
van Dam.

Belangeloos was trouwens de mede-
werking van zovelen deze dag.

De dames die in het paviljoen hielpen.

Alida Kopcr-Keesman, en Lien Koper-
Koreman, het voorlezen van mevrouw
v.d. Berg. de show van ,,De Wurf" en
al die anderen die op de achtergrond de
helpende hand hebben geboden, „7xi

fijn te weten dat je er loch nog een
beetje bijhoort". zei één van de gasten
en zo is het maar net. Niet een loetje,

maar een beetje boel,

Botsing

Belangrijke telefoonnum-

mers:

Strandpolitie Rotonde 13545

Kinderkamer Rotonde 14445

ZRB Noord (Post

'

Brokmeier 1268/
ZRB Zuid (Post Piet Oud)

12376

ZRB Naaktstrand 18431

moet ook nog dit j.iar een beurt heb-

ben, maar wel fijn d.it de^e al klaar is",

aldus éen der leden van de brig.ide.

Nu vraag je je af wat voor weer je de

ZRB hei beste kunt toewensen, mooi
weer, waar iedereen op /it te wachten

maai dan hebben /e het razend druk en

bijna geen tijd voor gasten, of somber
weei . (Codat het bezoek uitgebreid ont-

vangen kan worden? Toch maar het
eerste!

Honger

Afgelopen zondag was het, ondanks

het vrij kille weer, toch druk op hel

strand. De terrasjes zaten vol, er wer-

den nog een aantal kindertjes naar de

politiepost gebracht en er vond een

botsing plaats tussen twee fietsers op de

strandweg. Eén ervan, een Haarlemse,

klaagde over pijn aan haar \ocl.

"Zjü moest per ambulance naar een

ziekenhuis in Haarlem worden ver-

voerd, daar bleek ze een gebroken teen

te hebben opgelopen. Dus fietsen is er

de eerste tijd niet meer bij.

Waarom?
Zaterdag heeft men ook geprobeerd

een boot op het strand te vernielen.

Men heeft getracht het dekzeil van de

boot aan te steken, omdat dit van

kunststof was, i'.> het bij smeulen geble-

ven. Niettemin is het dekzeil van de

boot vernield, en zijn er brandplekken

op de boot ontstaan.

Hoog bezoek
Zaterdag aanstaande wordt er ..hoog"

bezoek verwacht in de Redduigsposteii

Piel Oud en Ernst Brokmeiei, Niet

alleen de gemeenteraadsleden worden

dan in deze posten vcrw.n.hl, ook hel

hoofdbestuur van de K N.D.R.D. met

vertegenwoordigers van het Rode

Kruis en de Beschermiiip, Bevolking.

Logisch dat de leden v.iii de reddings-

brigade hun onderkomens hebben ge-

kuist, zelfs is de post Zuid pas geschil-

derd. ,,Dil heeft natuurlijk niet direkt

met het bezoek te maken, de andere

Zaterdagmorgen om halfzeven liepen

twee buitenlandse jongens over de
boulevard. Liepen is eigenlijk niet het

goede woord, want hel viel de agenten

in de surveillerende politiewagen op
dat ze zich op een vreemde wijze

plechtstatig voortbewogen. Ze werden
aangehouden en bleken onder hun
lasjes twee verse stokbroden te hebben
verstopt.

Het brood rook zo lekker dat het water

hen in do mond kwam en ze het

meenamen uit de kampwmkel van de
Branding.

Op het politiebureau hebben ze betaald

en zijn ..heengezonden". Of ze nu nog
hel inmiddels belajide brood hebben
mogen meenemen staat niet in het
politierapport vermeld.

.«''*'ï^^ \-N >
"~\*-^>S,_|^s^

'M''"'

BeliaKe de Z.indvoorise Reddiiii;-,brig,ide is daar nug immer de K.N.Z.Il.R.N
dic op de lee een w.ikeiul ooi;)e ni hel /ei! houdt. Men behoeft niet zo vaak i

aktie Ie koiueii. maar oeleiien doel men genoeg. Vrijdag.ivond zullen ze wei
iiit\.ireii en lo hun steent |e hi|dMi;en a.m de veiligheid van de zeevai enden ei

anderen

< Jvengens wordt de kusi van Nederl.md .ilgemeen beschouwd als de veiligste, ooi
tlooi dt akliviieiteii v.iii de K N.X 11.R.,M.

'loen er enkele j.ireii gelden een /.eilj.tclil werd vermist in ZandvoorI en me
ongerust intornieeide iii IJniuiden werd daar lakoniek gemeld ,.Dat schip i

helemaal met z<iek. wij hebben hem op de radar, richting Den Helder vaart zl

nu" dus /o eenvoudig zoekraken vooi do Nederlandse kust is er niet bij.
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WEGEiyS Ol G NIEUWE VERKOOPCENTRUM EXTRA KORTINGEN
«"öKt»,-;»;;..

iCHrCi

Maak kennis met de nieuwe hja in

bedrijfswagens. De krachtige lijn die Renauii

u presentee rl met de veelzijdige

"niiddengewichten"deTrafic en de Masler.

Kom u overUiigcn dat dit werkelijk

groot nieuws is. Renaults /S-jarigc-ei v.Tring

gesublimeerd m twee robuuste en iru-p /.uinige

bedrijfswagens. Het laadvermogen '. an de Trati

varieert van 800 tot 1000 kg. D.ü van de KJasier

van 1400 tot 1800 kg {GVW3,1 tot :i,.Ston)

.Met deze tweeiniddengewu hien kunt u

werkelijk alle k.inten op. Beide :-ijn naar keuze
leverbaar iriet voot -.viclaandrijving (ekstra

volume, lage laadvloer) en ttici achterwiel-

aandrijving (vele opbcuwmogclijkhcden)
Bovendien /.ijn beide versies verkrijg-

baar in aangepaste uitvoeringen voor goederen-

en personenvervoer. In twee lengten Zowel
met benzine- als met dieselmotor.

En let op: in de nabije toekomst zult u

maar liefst 77 vananten op de vaderlandse

wegen zien rondrijden. Maar vóór het zover is

kunt u zich bij de dichtstbijzijnde dealer

vergewissen van de onweerstaanbare kracht
van de Trafic en de Master.

Ekonomische en betrouwbare midden-
gewichten. Ga met de Renaultdealer bepraten
welk model voor uw bedrijf het meest in aan-

RENAULT

T~

^•¥

De Turbo-ervaring: njdcn in

fluisterende srilte, maar met een verbizinf;-

wekkend vemioj^cn.

Dar los komt op kommando van een

simpele druk op het gaspedaal.

De Renault 18 Turbo voegt daar een
zeer bescheiden benzinekonsumptie

aan. toe, LSEi5,6 bij 90 knVu konstant en
1 op 11,7 bij 120 km/u konstant zijn

ronduit mooie cijfers.

De Renault 18 Turbo geeft meer:

ruimte, een ideale zitpositie, en het voor
Renault spreekwoordelijk geworden
komfort.

Van buiten zier de Renault 18 Turbo
er precies zo uit als hij is: een auto die in

tien tellen op 100 km/u zit.

En die z'n 81 kW (110 pk)

enthousiast blijft ontplooien tor z'n top

van rond 185 km/u is bereikt.

Misschien is nu ook uw tijd

gekomen om eens serieus naar een Turbo
te gaan kijken.

U moet ervoor naar de dichrsr-

bijzijnde Renault-dealer.

RENAVLTIS
'n Renault loopt langer op een iite):

Üifi
i&Si

TSIGOEDEDEALEREIIDEPR^INBEGREPEN.

merking komt.
U wint altijd op punten met een middengewicht van Renault.

'MGOEDE DEALER BIJDE PRSJS INBEGREPEN.

VERKOOPCENTRUM RINKO ZANDVOORT
Burg. V. Alphenstraat 2a - Tel. 02507 - 13360.

ExpOSitÏG van Finse transparante

weeikunst.

van 5 juni t/m 5 juli.

Jm-B
Brugrestaurant

Rick'sBtugrasburant

bij Schiphol.

Zeven nieuwe restaurants

boven Nederlands peil.

Rijksweg A4, 6 kilomeier

tenzuiden van Schiphol.

Telefoon 02526-86841.

Officiële

Volvo-dealer

H. P. Kooijman
BV

ZANDVOORT
Brederodestraat
Tel. 02507 - 1 32 42

Ook voor diverse

merken inruil-auto 's

mmmm VOlvOaMMM

Zomerhuisjes
te huur, o.a. van 27
juni tot 18 juli. Met
gebruik van alle at-

tracties.

Ponypark
Slagharen.
Eer) Wereld van Pleziert

Tel. 05231 -1596 en 1317.

Consumenten Surftest Funboard

-Op 21 juni aanstaande van 13.00-17.00 uur,
kunt u op het water zelf uw keus bepalen
d.m.v. proefvaartbf de FUNBOAROS ALPHA
ROCKET If. KLEPPER S6, HiFLY 666,
WINDMILL, SAILBOARO FUN, POIIMT
RAIIMBOW EN HIGH SPEED.

Voor de beste sortering èn service:

Westeinder Watersport
Kudelstaartseweg 64 - Aalsmeer.

Telefoon 02977 - 27593 (alle dagen geopendl.

Dealer van: Alpha. Hifly, Sailboard. Wind-
mill. Concrete Wave, Klepper, Sainvail,
Windglider, Oufour, Point, Shark.

I

m

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars b taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman heijermansweg 6, amsterdam-z., telex 18143

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEIM
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de

OOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.

's Maandags gesloten.

's Middags van 12.30- 13.30 uur gesloten.

Nylon

tennisschoen

Phoenix

49.50 nu 29.95

Glasfiber head rackets
swing 219.-

nu

Yamaha JFG 10 rackels

199.- nu

Glasfiber rackets
head composite
249.- nu 199.-

Grafite rackets
Snauwaert met groter blad
375.- nu 275.-

Adaygrafite

205.- nu 169,-

Camping - Sport

-

HIEDE ^ekreatie

Raadhuisstraat 86-88. Heemstede tel. 023 -283213
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ZAALVOETBALTOERNOOI OP DE HELFT

Sportieve sfeer kenmerkt evenement
ZANDVOORT - Van de te spelen 191

wedstrijden in het zaalvoetbaltoernooi

waren in het begin van deze week 100

wedstrijden gespeeld.

De scheidsrechters Gijs Keur. Willem
Parera, Leo Huis in het Veld. Piet

Beentjes. Theo v.d. Meer en Hans
Winter wisselden elkaar op een strak

In het kader van de viering van het

40-jarig jubileum van de voetbalver-

eniging „Zandvoortmeeuwen" wor-
den door de vereniging de volgende
voelbalevenementen georganiseerd:

Op 15 augustus 1981 vindt een
voetbaluitwisseling plaats tussen

Zandvoort en Ajax, waarbü beide

verenigingen met 5 teams zullen zgn
vertegenwoordigd.

Voor een veldvoelballoemooi op 6
september 1981 zUn de eerste elftal-

len uitgenodigd van de voetbalver-

eniging „De Spartaan" (Amster-
dam), DCG (Amsterdam), VSV
(Velsen) en het eerste eIRal van
ZVM.
Aan het zogenaamd „six-toemooi",
dat plaatsvindt in de periode van 22
augustus 1981 tot en met 31 septem-
ber 1981 nemen 20 teams deel van
ieder 6 spelers per team.
Tenslotte wordt het voetballende ge-

deelte afgesloten met een ééndags-
zaalvoetbaltoernooi, met als deeln-

mers, de huidige districtskampioen
„Hong Kong"; de winaar van het

huidige zaalvoetbaltoernooi; een dis-

trictsteam uit Haarlem alsmede een
team, samengesteld uit prominente
veldvoetballers.

Buiten al deze evenementen wordt in

oktober een grote autorally georga-

niseerd, terwgl voorts nog op het

programma staan een feestavond,

een jubileum-receptie en een reünie

voor oud-leden.

Het jubileum gaat niet ongemerkt
voorby.

(Adverieniief

d929 fTiBand

inuuu

biblioth9ei<

FILMINN
5 iuni. 21 00 uur Hiroshima
mon Amour van Alam Resnais
Toegang vrij.

FONOTHEEK
Aanwezig; 930 klassieke platen.

500 populaire platen. 350 jazz-

platen. 1200 pop-platen. 100
platen met volksmuziek. 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord

Openinngstijden:
maandag 19 00-21 00 uur.

vrijdag 15 00- 17.00 uur
vrijdag 19 00-21.00 uur.

Prinsesseweg /Zandvoort

wedstrijdschema af maar veel werk
heben zij gelukkig niet in dit op heden
in sportieve sfeer afgewerkte toernooi
aangezien slechts 1 speler aan een
volgende wedstrijd niet meer mocht
deelnemen wegens aanmerkingen op
de leiding.

Negenenveertig teams met in totaal 600
spelers en officials zorgen nu al ruim 2

weken voor een geweldige ambiance in

de gezellige sporthal ..Pellikaan" en
het valt nauwelijks aan te nemen dat dit

toernooi ooit nog eens uit Zandvoort
zou verdwijnen. Twee supporters, nl.

de heren Jan van Duin en Stobbelaar
sr., krijgen er niet genoeg van en
hebben tot op heden nog geen wed-
strijd gemist.

De bestuursleden Wim Nijboer en
Hans Jongbloed zien ondanks de popu-
lariteit van het zaalvoetbal deze tak van
sport toch niet het veldvoetbal verdrin-

gen.

Het is echter typisch, aldus beide be-

stuursleden, dat het bezoek aan zaal-

voetbaltoernooi veel groter is dan het

bezoekersaantal bij de zaalvoetbalcom-
petitie-wedstrijden.

In de KNVB is nu een plaatsje inge-

ruimd voor deze nog vrij jonge loot aan

de voetbalstam, naast het professione-

le-, het amateur- en het damesvoetbal.
De organisatoren van het thans in voile

gang zijnde toernooi hebben dit jaar

een welkome onderbreking in het wed-
strijdrooster aangebracht en zo kon een
lOOO-koppige menigte op dinsdag 9 juni

1981 een fantastische demonstratie-
wedstrijd bewonderen tussen Fotho-
litho en een team, dat uitkwam onder
de naam ,,AII Stars", waarin voetbal-
sterren zaten, zoals de internationals
Jan Jongbloed, Peter Arnts. R. Spel-
bos, de voetballer van het jaar, Johny
Metgod en Gerrie Mühren. Drie secon-
den voor de afloop van de wedstrijd
benutte Spelbos een penalty en stelde
zo met 8-7 de zege voor de „All Stars"
veilig.

Het publiek beloonde alle spelers voor
de goede en sportieve propaganda met
een dankbaar applaus.
De uitslagen van woensdag 10 juni zijn:

Duivenvoorden-Auto Versteege 11-0

Nihot-Pim Janssen
TZB Kerkhoven-Luiten
Rabbai Boys-Riemersma
Luykx-'t Hemeltje
Turn Tum-Collcction

Ml
2- I

-S- 3

2- 4
4- 2

Uitslagen

Op donderdag II juni 1981 en vrijdag

12 juni 1981 waren de belangrijkste
uitslagen:

Colpitt-Mobil Oaese Bar
Moulin Rouge-Medina Carpets
Perroquct-Flipper

Lippies Boys-Alcichem
Nihot-Hairshop
Klikspaan-l'Isis

Enkabé-Drommcl

9-3

6-1

4-1

0-3

0-9

3-4

9-2

Tussenstanden:

WÜLLLM V. d. WUKFF

'k heb maer ien wens veur a.s.

zundag op vaederdag en dat is

blaivend straelend weer tot de
Kerstdaege.

ZANDVOORT - Helaas zijn wij dit

jaar erg laat met de lijst van geslaagden
van de Christelijke MAVO-school
,,Jaap Kiewiet". Dit heeft beslist niet

gelegen aan de schoolleiding die ons
hiervan tijdig in kennis heeft gesteld,

doch aan een misverstand op de centra-

le redaktie. Hoewel de feesten dus al

lang zijn gevierd, alsnog de namen en
proflciat.

Eric Allis, Ernst Balk, Thijs Balk,
Ruud van den Bos, Marline van Dam,
Maurice Demmers, Michel Dijkstra,

Annemieke Goossens, Eric Hartveld,

Annemieke Hebbenaar, Ria Heems-
kerk, Monika Hentschel, Astrid de
Jong, Margriet Koning, Leonie Kop-
pelman, Marion de Krijger, Astrid
Laane, Inge Lever, Marleen Luik, Paul
Nihot, Adri Roodt, Christine Rube-
ling, Anja Schuiteman, Alex Smit, Ron
van Soolingen, Nieke Valkestijn, Co-
linda Visser.

De week van het paard
ZANDVOORT - De Stichting Hippodrome Zandvoort, de ABN te Zandvoort,
Manege Rob van den Berg, Taxicentrale Zandvoort /Heemstede, bistro restau-

rant De Manege en Ruitervereniging Bentveld organiseren opnieuw ,,De week
van het paard".

Het programma is als volgt samengesteld:

26/6 Paardenmarkt Gasthuisplein

27/6 Dressuurwedstrijden Manege
BI, LI, Ml Rob van den Berg
Wedstrijd aangespannenManege

paard Rob van den Berg
28/6 Monsterkeuring Gasthuisplein

Paarden en Pony's
Ringrijderij Gasthuisplein
Paarden en Pony's

29/6 Kortebaan draverij

30/6 Ponyraces
5/7 Springconcours

Boulevard Barnaart
Strand, B. Barnaart
Manege

Paarden: 60/80, 80/lOORob van den Berg
en 100/120
Pony's: 60/80
Rijpaarden en Manege
ponykeuring Rob van den Berg

15.00 uur

10.00 uur

14.00 uur

12.00 uur

16.00 uur

14.00 uur

18.30 uur

9.30 uur

14.00 uur

SS^AAR RINKO AUTOBEDRIJVEN IN ZANDVOORT

Verkoopcentrum feestelijk geopend
ZANDVOORT - Op vrijdag 12 juni

hebben Hanneke en Jan Jongsma het

nieuwe verkoopcentrum van Rinko
Autobedrijven, bijzonder feestelijk ge-

opend.
Hef Rinko verkoopcentrum ligt aan de
Burgemeester van Alphenstraat 2a en
Stationsplein 9. Voor iedereen die met
de situatie ter plaatse bekend is, bete-

kent dit dat door deze adressering

meteen bekend is dat het hier een fikse

oppervlakte betreft waar de nieuwste
modellen van Renault, en ook gebruik-

te wagens van dit merk worden ge-

toond. Bovendien is er nog een grote

ruimte, het kantoor waar alle financie-

ringen en verzekeringen door Jan
Jongsma worden behartigd.

De naam ,,Rinko" (afkortingen van
Rinkel en Koning) is in het dorp al

bekend sinds 1926. toen de vader van
Jan Jongsma, van zijn spaarcenten
begon en de ruimte huurde van zijn

vroegere werkgever Bakker Rinkel, die

een pand had laten bouwen te zamen
met de ondernemer Koning.
Was het eerste begin nog geént op
rijwielen, duizend fietsen stallen in het

hoogseizoen was toen niets, langzamer-
hand won ook in Zandvoort de auto
terrein, en Jan Jongsma Sr. had genoeg
handelsgeest om op alle vernieuwingen
in te haken.
Zo was er de voor de oorlog de zo
bekende ,,dubbeltjes-taxi", in het be-

gin van de jaren dertig een busdienst in

samenwerking met de VVV naar het

Noordstrand, en werd al in 1929 het

tweede bedrijf in de Burgemeester
Engelbertsstraat geopend. Een bedrijf

dat de oorlog niet heeft overleefd, want
het werd door de Duitsers afgebroken.
In 1935 werd het huidige pand aan het

Stationsplein, het vroegere circusthea-

ter ,,Palais d'Été, aangetrokken, waar
Senior het taxibedrijf in vestigde; een
geschikte plaats rechttegenover het sta-

tion. In 1947 kwam er op het Stations-

plein nog een benzine- en smeerstation
bij. Dit werd door Jongsma Jr. in 1974
tijdens de oliecrisis opgeheven. (Er is

nu een speelautomatenhal in gevestigd
die door hem en een zakenrelatie wordt
geëxploiteerd.)

De tussenstanden halverwege het toer-
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AUG. V. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRiJF

BiNNEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

wonitngstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon • Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.

Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

Krijgt u gasten?
ücen bezwdori

Wij vcfhurcn

bedden, tafels, stoelen,

gijsvverk. porselein enz

voor elke gelegonheidi

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,

TELEFOON 12164/13713.

Privé na 18 00 uur 16658

Hondenkapsalon

RENEE

Gevestigd sinds '56,

voor vakkundig knip-

pen - scheren - trim-

men - w/assen - oor-

en voetbehandeling.

Mevr. Renee Tnidei,

Van OstadestTsat 26, tel.

15626.

Op de aldehng Personeel en Organisatie hebben wij een vaKalure voor een

ASSISIENTCID
PERSONEELSZAKEN

AALSMEER
to VBA ib ren telangnik

sctxjicel in hef af^ergebt'uren

van sieneelipcoduktcn

In het 26 ha qrote hollen

komplex verwissel) een

belangn|k aandeel von de

tJcderlondse 5ni|blocnien

kamerplanten entuinplonten-

pfoduhie van eigenaar

Oe VBA IS een nxxjern bedri|f

liot goeffcartieidsvüonivoatcfcfl

kenl De omiei en hel oantol

[jetsonctlsleden fjpwegen iich

in opgoande li|n

die belast zal worden met o.a. de vol-

gende taken.

— het asststeren bi| de uitvoering van
de geautomatiseerde personeels-

administratie
~ het typen van brieven, nota's e d.

— hel organiseren van alspraken voor
sollicitaties e.d,

— teleloonbehandeling

Voor deze tunktie is een HAVO-diploma
en een typediploma gewenst. Tevens

(eventueel parttime)

worden initiatief en enthousiasme op
prijS gesteld
Leeltijd ca. 20 jaar.

Belangstellenden kunnen desgewenst
telefonisch nadere inlichtingen knigen
bi| de afdeling Personeel en Organisatie,
lel. 02977-34567 toestel 3616.

Uw sollicitatie kunt u richten aan de
Coöperatieve Vereniging 'Verenigde
Bloemenveilingen Aalsmeer' (VBA) W.A,
t.a V. de heer W. Jaspers, hoold afdeling
Personeel en Organisatie, postbus 1000,
1430 BA Aalsmeer.

_^<a'
V ^mM=AfM

\n zandvoort
^5'.

GlozcmiersbecIrMS

Glob m lood r/.mcn.

GcbrandsrViildcrdc romen

. _C«'ti sleacsrif^ IA '6o9m..

mm'iÊ

* Gtoenteplantenffletlihjit

* Groente- en Uoenusdm
* Zaagrond

* Jiffypots

* Be3trij(Sn^ tn

bemastingsniiddalen

e TuinbonodgiBwdMi

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA, Zandvoort,

telefoon 17093

Renault4F6e
Voor T -ineiie stddv

iron-^port •, dtVC

Kombi/BesteL mei Zijruiten on vef.klapbare

•Khieibank (Kombi)Tcchni<;chc
^ vcps 1108 ^c -31 DIN pk

op^nelheid 110 km/u
Qr^Ul hiiiJlbij ons

I Klcurri|kc

Rrnjultboek
boordevol
informjiie

RENAULT

buu,lcm,lirl0th
e
*'

! 1 '?rt*\r \ V £">''•'"

ko-npikir bt.iIfU.1- 1 lIlAVikaA '^P'

genulermilegotd '—^~ jt^3j"3^i»BJe~j
,'C'thl^I Mei -ci'1

.f , /^^^^^*^*::5rr^^
' ~^^*

ru"mtccr>'en k'Kh
i'gemoicr VIjkke *^L
^lotT H.ndigeLa.n]-^^'
deur mi.>i li.idkicp iSw
Laddvt r mogen 500 tf (bi|n 1 2 5 inj)

Benjincuerbru k bi| ICWkm/u 1 op12 S

levcrbdii in^eslülen Ljuocrin^{Beslel)en

RINKÜ
VERKOOPCENTRUn/i
Burg. V. Alphenstraat 2a, Zandvoort.
telefoon 02507-13360

Diverse merkfietsen,
brommers,

crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen en banden.

Vakmanschap blijft meesterschap.

Reparaties zo mogelijk in éèn dag klaar.

LUKON
KOCHSTRAAT 8 -ZANDVOORT

(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN.

SPECIALE AANBIEDING:

Teenslippers 14.95

Trimschoenen 29.90

SCHOENBOETIEK

HARMS
Diaconiehuisstraat SA

(zijstraat van de Haltestraatl.

Uw adres voor

dast kousoi, panties,

knie- en enkdstiicken,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

WONINGRUIL

Ruime 3-kamer een-

gezinswoning, grote

tuin, vrij uitzicht op|
park te Alkmaar.
Gevraagd: gelijke

woning of flat Haar-|

lem en omstreken.

Tel. 072*6128331

Rest./Bistro ,,De Manege"
Blinkcrtweg 2 - Zandvoort

BUITENRITTEN ƒ 25.- per IVi uur,
strand- en duinrit. Nfanege gelegen in

de duinen aan de Zandvoortselaan.
Telefoon 02507-12995, b.g.g. 16023.

Vader houdt
ook van
bloemen.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
HaKestroal 65 - Zandvoort

Tel. 02507-12060

P.S. alles voor

Lel op.' Uw kaisahon heefi waarde, huis, tuin en keuken.

Hel Nederlandse Sleutcl-

Sloten/specialistcn Gilde is door Lips

Sloten Fabrieken b.v. als sub-Iicentte-

houder gemachtigd de Lips-Kcso

sleutel te kopiëren. Voortdurende

kwaliteitsbewaking en de geavan-

ceerde machines van het Gilde

.

garanderen u zekerheid

^ en veiligheid. Alleen bij

de gemachtigde dealer

krijgt u het originele

Zekerheids bewijs.—tnVPEALEH

V. d. Meer Sleutelservice

Binnenweg 73 • Heemstede
Tel. 023 -28 04 90

f^^ér- r^*^ 'l^nj:^rw«^ oé*é!n^^^CWIiC

PULAJOEGOSUVVISCH RESTAURANT

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtsl^oolgeroosterd.

Menu's vanaf / 16,50

Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 285285.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 • Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Oe Stichting

VW-Zandvoort

roept

gegadigden
'op. om op part-time basis (ca 10 uur p.w.l

boekhoudkundige werkzaamheden te

verrichten. Deze werkzaamheden dienen
binnen kantoortijden te worden verricht.

Honorering nader overeen te komen.

Schriftelijl<e of telefonische reacties

getieve men te richten aan de directeur van
de VVV. Postbus 212. 2040 AE Zandvoort,

tel. 17947.

De Janskliniek is een verpleeghuis voor 200 somatisch

zieken. Aan de kliniek is tevens een dagbehandelings-

centrum verbonden. "Overspaarne", een verpleeghuis

voor 70 psycho-geriatrische bewoners, valt eveneens

onder de organisatie van de Janskliniek.

In september 1981 start weer een

opleiding tot Ziekenverzorgende
Toelatingseisen:

Diploma LHNO, LTS, LEAO (min. 2 theoretische vakken C/4B niveaus),

INTASof MAVO-4.

Voor leerlingen die buiten Haarlerrt wonen hebben wi] een kamer
beschikbaar.

Wil |e meer weten over de oplei-

ding, vraag dan even ome folder

aan of neem telefonisch kontakt
op met de hetr P. de Vries,

hoofd Praktijkopleiding.

Schriftelijke aanmeldingen te rich-

ten aan dü dienst Personeelszaken,

janskliniek
Ridderstraat 32,

2011 RS Haarlem.

Telefoon (023) 31 92 82.

(la rcïne

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
48 60 96 120

Bedrag mnd. mnd. mnd. mnd.
5.000.- 150,95 129,93 98,93
10.000,- 289,14 247,15 184,15
15.000.- 427,34 364,37 269,92 238,43
20.000.- 565,53 481.59 355,68 313 71

A 25.000,- 703,73 598,81 441.44 388,93

^rIe en 2e hypotheken tot 125% mogelijk

^0^^ Informeer eens'

' Helmersstraat 1 - Zandvoort
telefoon 02507-12150
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Sluhen van ruimte in 't Stefc/cie verantwoord

ht extra subsidie vo

etiw aktiviteitenc
ZANDVOORT - Er hebben zich enkele nieuwe ontwikkelingen voorge-

daan rondom de bouw van een nieuw aktiviteitencentrum in Noord, dat de

plaats van de huidige bouwval 't Stekkie, zal moeten innemen.

Door het college zijn de mogelijkheden onderzocht om via het

leerlingenstelsel van de bouwnijverheid in aanmerking te komen voor een

subsidie voor de bouw van het nieuwe wijkcentrum. „Er bestaan nu
inderdaad mogelijkheden dat wij via de D.A.C.W. in aanmerking kunnen
komen voor een bepaalde subsidie. Uitgaande van het principe dat alle

kleine beetjes helpen, en het laatste onderhoud dat wij hebben gehad met
de architekt Ingwersen, zijn wij toch wel hoopvol gestemd en zal het

onderwerp opnieuw op de agenda van de komende raadsvergadering

worden geplaatst", aldus wethouder Jan Termes.

Dit is dan verheugend nieuws voor

het bestuur van het aktiviteitencentrum

't Stekkie, dat reeds bericht had ontvan-

gen dat het beschikbaar stellen van een

krediet van ƒ 15.000,— voor het maken
van een schetsplan voor een nieuw

centrum niet op de agenda van de

raadsvergadering van juni geplaatst

kon worden. Men had het bestuur

medegedeeld dat dit eerst in de augus-

tusvergadering besproken kon worden,

„in afwachting van nieuwe gezichtspun-

ten". Een uitstel van drie maanden dus,

waar het bestuur haar teleurstelling al

over had uitgesproken.

Vertragend

,,Het lijkt wel of we doorlopend met
. vertraging te maken hebben", aldus de

tweede sekretaris van 't Stekkie, de

heer J. Bergwerff maandagmiddag
voor het bekend worden van deze

laatste ontwikkelingen.

,,Eerst heeft het jaren geduurd voordat

de plannen van de grond kwamen, wij

zijn toen zelf met het voorstel gekomen
tot een samengaan met een aktivitei-

tencentrum van mindervaliden. Alhoe-
wel wij nog steeds van mening zijn dat

een buurthuis gecombineerd met deze

aktiviteit de gemeenschap minder geld

gekost zou hebben, besliste de raad

anders, en was er in feite een jaar

voorbijgegaan voor niets. Toen hebben
wij op verzoek van het college onder-

zocht of er sprake kon zijn van een
samengaan van Nachtuil en 't Stekkie.

Ook dit liep op niets uit, dus opnieuw

,,De stukken vallen er af' hier van de buitenmuur van het lokaal van hel buurthuis

't Stekkie dat door hel bestuur vorige week werd gesloten. Men acht het

onverantwoord om bezoekers bloot te stellen aan instortingsgevaar. Een mening
die wordt gedeeld door de afdeling bouw- en woningtoezicht van de Dienst

Publieke Werken. (Foto Europress).

(Adverieniic)

SUEDE
NAPPA
bont en lamsvacht

(ook grote maten)

alle bekende merken o.a.

ITAI.U

see

MORRIS
beforeyoubuy
donderdag koopavond

Haariem: Barteljorisstiaat 20 (bij ile Grote Matfct) / tel. (023) 31 26 55

Amstenlam: Leidsestraal 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 9G

vertraging. In de vorige vergadering

werd dan voorgesteld een krediet van

ƒ 15.000,— beschikbaar te stellen voor
het maken van een ontwerpplan. Wij
'verwachten zeker geen moeilijkheden,
en zie wat er gebeurt? Een aantal

raadsleden wil eerst een exploitatie-

overzicht, en opnieuw vertraging. Ik

vraag mij af of er werkelijk nog wel

gebouwd zal kunnen worden, het is om
moedeloos van te worden".

Dringend

De bouw van een nieuw centrum
wordt dringend gezien in het licht van
de laatste ontwikkelingen. Om gevaar
wegens bouwvalligheid van het buurt-

huis, heeft het bestuur van het aktivi-

teitencentrum besloten dat de grootste

zaal niet meer gebruikt kan worden, dit

in afwachting van een onderzoek dat

door de afdeling bouw- en woningtoe-
zicht van de Dienst Publieke Werken
zou worden uitgevoerd. Deskundigen
en de wethouder hebben inmiddels een
bezoek gebracht aan 't Stekkie en zijn

van mening dat het bestuur volkomen
terecht heeft gehandeld. ,,Het kan zo

echt niet langer", aldus wethouder
Termes. ,,Ook de peuterspeelzaal ver-

keert in slechte omstandigheden en ik

vraag mij af hoe lang dat nog geopend
kan blijven. Bovendien hebben wij op
dezelfde dag een bezoek gebracht aan
de vroegere kleuterschool 't Zeepaard-
je om na te gaan in hoeverre dit als

vervangende ruimte kan dienen. Wel,
ook dat achten wij niet verantwoord.
Blijven er twee oplossingen, ófwel men
geeft geld uit om dit te renoveren, óf
men gaat over tot sloop van het éne
lokaal, want gebruik ervan is onverant-
woordelijk".

Uitnodiging

Inmiddels heeft het bestuur van het

aktiviteitencentrum de raadsleden uit-

genodigd zelf een kijkje te komen
nemen in het buurthuis dat op instorten

WE STAAN WÉÉR
INDEVIVA

Radio Peeters
Haltestraat 56.

"Knappe kop"
ZANDVOORT - Ronald Hage, tol

voor kort leerling van de Coornhert
Scholengemeenschap heeft de Ne-
derlandse scheikunde-olympiade
gewonnen.
Leerlingen van de zesde klas VWO
kunnen namelijk inschrijven voor
deze olympiade. Na een jaar lang

proeven en voortoetsen, worden
dan de twintig besten geselekteerd,

die in aanmerking komen voor een
week werk in de Technische Hoge
School te Enschede.

Hier behaalde Ronald de eerste

prijs. Tezamen met drie anderen zal

hij deze zomer naar Bulgarije afrei-

zen om daar veertien dagen lang

deel te nemen aan een Europese
scheikunde-olympiade.
Ronald Hage (17) zal in september
gaan studeren in Leiden. Scheikun-

de uiteraard. Veel succes met de
studie en gelukwensen met de eer-

ste prijs.

Kleuters verhuizen
ZANDVOORT - Aanstaande vrijdag

26 juni zal door de kleuters van de
Agatha-kleuterschool het nieuwe lo-

kaal in de Mariaschool worden betrok-

ken. Dit gebeurt 's morgens om 9.30

uur.

Uitgerekend op de laatste dag van dit

schooljaar is het dan toch gelukt te

verhuizen, hoewel het de nodige zweet-

druppels heeft gekost. De kleuters

gaan dus op deze laatste schooldag naar

de Agathaschool en komen terug uit de
Mariaschool. Voortaan zal ook de

naam van de kleuterschool veranderd

zijn, die luidt vanaf vrijdag: Maria-

school voor R.K. Kleuteronderwijs.

Squasbaan geopend

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag om
15.00 uur zal door de heer Machicisen
en wethouder Termes de squashbaan
van sportschool Wim Buchcl officieel

worden geopend.
Na het officiële gedeelte wordt vanaf
16. (X) uur ,,open" huis gehouden, om
vrienden en belangstellenden gelegen-
heid te geven deze nieuwe sportakkom-
modatic te bezichtigen.

staat. Maandagavond aanstaande wor-
den de raadsleden verwacht, opdat
men met eigen ogen kan aanschouwen
in Welke staat het gebouw verkeert, en
welke noodoplossingen tot dusver zijn

toegepast. ,,Er is ons al zo lang beloofd
dat deze nieuwe wijk recht heeft op een
eigen wijkcentrum voor tal van aktivi-

teiten. Het wordt nu zo langzamerhand
wel eens tijd dat deze belofte wordt
ingelost, want het is nog maar de vraag
of het huidige gebouw nog veel langer

gebruikt kan worden voor al die aktivi-

teiten die er nu regelmatig in plaatsvin-

den", aldus sekretaris Bergwerff.

Aan de raad dus om komende dins-

dag te beslissen hoe het verder moet
met het wijkcentrum. Komt er een

krediet van ƒ 15.000,— voor een
schetsplan, óf komt er geld voor reno-

vatie, óf gaat men tot sloop over.

Niet te ontkennen valt dat de laatste

oplossing de eenvoudigste is, ook van

het jongerencentrum De Nachtuil is

niets meer over.

Men kan zich slechts afvragen waar
ze gebleven is, die jeugd, die daar toch

wel ontspanning zocht en vond.

fA ^ ji •v^r^'^'v .

t V-/

^-rfiimirt.irnni'iiiiii'^i

Juni 1981
ZANDVOORT - De maand juni 1981, zal niet de hislorie ingaan als die van een uitbundige zomermaand. Was het

begin uitstekend, het duurde precies zes dagen, want met Pinksteren was het al veranderlijk en het is niet veel beter
geworden.
Daarom hier een foto van de Foto Kring Zandvoort, gemaakt door D. ter Haar. die bijvoorbeeld uitstekend de
zomerse temperaturen op zondag 21 juni wecrgccfl. namelijk 15°, harde noordwester, windkracht 6.

KEH DRUKTE VERISACHT DIT

llleaaa

ZANDVOORT - Het komende weekein-
de worden er in Zandvoort vele duizen-

den toeristen verwacht in verband met
het racefestival dat op het circuit wordt
gehouden.

Ieder jaar weer trekt dit evenement
veel „dagjesmensen", maar ook illegale

kampeerders, mensen die er een „week-
endje" van maken en met caravan en
camper een goed plaatsje zoeken, het

liefst op de boulevards, en zodoende
ruimte blokkeren voor de badgast en
andere bezoekers.

Extra druk zal het worden, omdat
ook dit weekend de ,,week van het

paard" wordt gehouden. Zondag wordt
op het Gasthuisplein om 12.00 uur een
monsterkeuring van paarden en pony's

gehouden, terwijl er in de middaguren
een ringrijderij is.

Dit betekent dat de parkeergelegen-

heid op het Gasthuisplein vervalt (toch

altijd wel goed voor zo'n dertig/ vijftig

auto's) en dat men ook hier veel

bezoekers van buiten verwacht, plus de
extra grote ,,veevervocr" -wagens,

waarmee de paarden en pony's in veel

gevallen worden vervoerd.

De gemeentepolitie van Zandvoort
beschikt dit weekeinde over extra ..bij-

stand" van korpsen uit de omgeving,
wat niet weg neemt dal men de handen
meer dan vol zal hebben, om alles in

goede banen te leiden. Een apart pro-

bleem vormt dan de illegaal kampeer-
der.

Pinksteren

Gedurende het piaksterweekeinde

telde de politie achtentwintig caravans

en zestig campers die in de berm op de
noord-boulevard stonden geparkeerd.

De zuid-boulevard kende nog meer
illegaal kampeerders, niet minder dan
32 caravans en zevenenzeventig cam-
pers werden hier door de politie geteld,

terwijl er in de duinen achter de Frans

Zwaanstraat twintig illegaal kampeer-
ders de wacht kregen aangezegd.

Ook woensdagavond 17 juni was het

wat dat betreft feest in het dorp, want
de gemeente kende een ware infasie

van Duitsers.

In verband met twee extra vrije

dagen in Duitsland, besloten veel Oos-
terburen daar nog de vrijdag aan vast te

knopen, om zodoende te beschiken

over een extra lang weekeinde.

Het was donderdag dan ook onge-

kend druk in het dorp. Behalve op de

beide boulevards .streek men ook neer

bij het terrein van het .,Huis in de

Duinen" (een geliefkoosde plaats),

achter het parkeericrrein van de Wa-
tertoren in de Zuidelijke duinen dus,

doch de plaats bij hel circuit Tunnel
Oost bleef leeg.

Duidelijk dat men dii keer was geko-

men voor het strand in het dorp en niet

voor races, anders is het plaatsje bij

Tunnel Oost altijd het eerste vol.

Omdat het weer niet meewerkte het

afgelopen weekeinde, vertrokken al

veel gasten gedurende de vrijdag, de
rest volgde op de ongehoord koude
zaterdag; zondag was het rustig in het

dorpen waren ook de illegaal kampeer-
ders verdwenen.

Probleem

,,He! grootste probleem is dal wij

mensen slechts kunnen aanzeggen dat

ze moeten verdwijnen, waar ze dan wêl
naar toe kunnen is voor onszelf ook
duister, want kampeerplaatsen in

Zandvoort en omgeving zijn uitersi

gering. Op camping De Branding is het

direkt vol. zo ook het kampeerterrein

,.De Lakens" in Bloemendaal, eigen-

lijk de eerste opvang. Men komt name-
lijk veelal langs de Zeeweg het dorp
binnen en parkeert, of liever kampecri
dan maar op de Boulevard'", aldus een
politiewoordvoerder terwijl hij bekent:

,,De klachten van de mensen langs de
Frans Zwaanstraat zijn echt niet onge-

grond, want het betekent in veel geval-

len toch een liederlijke aantasting van

het milieu wanneer je de rotzooi ziet

die door de kampeerders wordt achter-

gelaten, en dan bedoel ik nog niet eens
het papier en plastic".

Drukte

-Alhoewet het komende weekeinde
dus het nodige bezoek wordt verwacht,
voorziet de politie dit keer niet zoveel

illegaal kampeerders. Dit blijken \oor-

nanielijk Duitsers ie zijn, de Nederlan-
der komt voor een ,, dagje". ..af het

moei natuurlijk een onverwacht warm
weekeinde worden. Dan willen jonge-

lui nog wel eens een nachtje in een teni

ovcrbli)ven. m:iarde weersverwachtini;

van het KNMI in aannierkiiii: geno-

men, zit dat er het komende weekeinde
niet in", aldus waarnemend korpschef

Blokland, die zegl d;n de be\olkin!i er

rekenini; mee moei houden J;il t>ok

aanstaande vrijdag niel op liet C'iast-

huisplein geparkeerd kan worden in

verb.ind met de paardemarkt cii maan-
dag niet op de noord-boulev.irU in

verband mei de ).;c>rlebaani.ira^erij.

..Voor hel overige g.ian wij het week-
einde optimistisch tegemoet, \eikeers-

dnikte, daar zijn wij aan gewend".

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

RESERVE
BEZORGERS/

STERS
voor de vakantieperiode

juli en augustus.
Aanmeldingen:
telefoon I 71 66.

/Uw krant niet

V :;ontvangen? ëi.

"' Bel.vriidaö voor 1 2.00 .uur öns|;}

'\^r
"

'f' v'kahtöorj'telefdori''"' 'it'rr'/.'
^— rfl|.ilKft%M.^ul6tÉtfW>. * i *

Camping ,.De Branding" op maandaginiddag 1.^ juni /'JiS/. Kuimic i^rnocg voor de kampeerdfr. ook ctir(i\'iii!.\ en ciinipirs

kunnen hier een plaatsje krijgen.

Woensdagavond daarentegen was hel overvol en morsl men veel toeristen doorzenden. ...hiinnu-r. rnaur waar" . aUlus eer.

woordvoerder van ..De Branding". ..De mensen zoeken dan een ander plaatsje en komen nier meer icrug. Zti Ha\ c
donderdag en vrijdag al weer plaais, terwijl er nog velen i/legiud kampeerden op het parkeerterrein van het etnui;.

toto Europress
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PROVINCIAAL

AFVALSTOFFEN PLAN

TER VISIE
Vanaf 1 ;ulia s liRtnetontworp-afvaKitoflenplanvandc

provincie Noord-Holland tervisie In dit plan geven

gedeputeerdestaler, het dageliiksbestiu.Tvande

provincie aan hoe de afvalstoffen in Noord Holland

regionaal verwerkt moeten worden

Het plan is bestemd voorde periode 1981 -198b
Ncora Heiland is in tiensanienwcrkmgsgobieden

verdeeld Binnen zo'n gebied moeten de gemeenten
samenwerken op het gebied van de vuiiveriverking In het
plan IS aangegeven wat e'- met de verschillende soorten

afvalstoffen moetgebeuren.

Hel ontv/erp-plan ligt Ier visie in het provinciehuis, de
gemeentehuizen en openbare bibliotheken in

Noord-Holland

Van 1 juli tot 1 september 1981 kunnen schriftelijke

bezwaren tegen het ontwerp-plan worden ingediend.
Deze bezwaren moeten worden gestuurd aan.
Provinciale Staten van Noord-Holland

Postbus 123
2000 MD Haarlem

De commissie milieuhygiëne uit provinciale staten houdt
tweeopenbarezittingen over het ontwerp-plan. Iedereen
kan daar mondelinge bezwaren naar voren brengen. De
hoorzittingen worden 's middags en 's avonds gehouden
enwelopdinsdagl8augustusl981om 14.00uuren
19.30 uur te Alkmaar in het cultureel centrum "de Vest",
Canadaplem 2; woensdag 19 augustus 1981 om 14.00

'

uuren 19.30 uur te Haarlem in het Provinciehuis, Dreef 3

De middagzittingen zijn in principe bedoeld voor
gemeentebesturen en andere instanties, 's Avonds
kunnen particulieren hun bezwaren naar voren brengen.

DecommissiemilieuhygienezalnaSl augustus 1981
vergaderen over de ingediende bezwaren. Provinciale

staten zullen het plan vervolgens vaststellen. Tenslotte
moet hel plan tergoedkeuring aan de Kroon worden
gestuurd.

Het plan is tegen kostprijs (excl. verzendkosten)
verkrijgbaar bij:

Provinciaal Bestuur

Postbus 123
2000 MD Haarlem
tel. 023-163426
Een samenvatting isgratis verkrijgbaar.

Wilt u meer weten, dan kunt u de afdeling milieutiygiene
van de provinciale griffie bellen: 023-169933, toestel

3071of3371.

provinciaal bestuur
vannoord-holland

BEKENDMAKING
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken
ingevolge artikel 1, lid2vandeWet Uitkeringen Wegen
bekend, dat de stukken betreffende het

ontv^erp-Rijkswegenplan 1982

van 16 juli toten met 15septernber 1981 vooreen ieder

kosteloos ter inzage zullen liggen op de provinciale griffie

van Noord-Holland te Haarlem (kantoor- Meester

Lottelaan 30 1 , kamer 2 1 8) en op de secretarieën van de

gemeenten m deze provincie.

Exemplaren van het ontwerp (met bijbehorende nota van

toelichtingen bijlagen) zijn tegen betaling verkrijgbaar

bij de Staatsuitgeverij te Den Haagof via de boekhandel.

Gedurende bovengenoemde periodt kunnen schriftelijk

bezwaren tegen het ontwerp worden ngebracht. De

bezwaarschriften moeten ziin gericht aan de Ministervan

Verkeer en Waterstaat en v/orden ingediend bij

Gedeputeerde Staten van deze provincie

(adres- Postbus 1 23. 2000 MO Haarlem)

De binnengekomen reacties zullen tezamen met het

advies van Gedeputeerde Staten omfent het ontwerp aan

de Minister van Verkeer en Vi/aterstaat worden

toegezonden en door deze Minister worden voorgelegd

aan de Raad van de Waterstaat en de Rijksplanologische

Commissie, welke colleges eveneens advies inzake het

ontwerp aan de Minister zullen uitbrengen

Haarlem, IBjuni 1981.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

R.J. de Wit, voorzitter.

C. Harinck, griffier.

provinciaal bestuur

van noord-holland

gemeenle
zandvoori

bekendmaking
Oc tjurgernceilor v.iii /ondvooit inaokt

bekend, dal met mgaticj van 29 |uni 1981
qcdtiiende 14 dagen Ier geniocntesocretarie,
buioau volkbhuiwesling on i uimlcli)ke

oidcniiig vooi ccii icdei lei iii/age liql liel

bouwplan tol voilxjnw en uilbiuKiinij van
hot porceol WostPi p,irksliaal 10.

üeduiendo do ternujn van üe tcrvisiclegging

kan een ieder schnltcliik bi| burgemeeslet
on wethouders beswaren legen dit bouwplan
indienen, landvoor!. 13|nni 1981

Oe 1)111 gi'ini'e'.ter vooinootiul,
(gct.) I I M.icliielson

voor verkoop
en service

naar

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

Curiestraat 10, Zandvoort, tel. 02507-12323. RENAULT
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HOUTHAIMDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.

Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEJM
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-

rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER

Zaterdags geopend tot 16.00 uur.

's Maandags gesloten.

's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

bouwes' agenda

^ bouwes hotel
26, 27 en 28 juni:

dineren, dansen in ons aan zee gelegen

a la carte restaurant.

Wij bieden frisse zomerspecialiteiten

28 juni:

diner-dansant, aanvang 15.00 uur

Muzikale omlijsting:

Trio IVIitsey Smeekens.

ledere zonnige dag: even heerlijk

genieten op ons fleurige terras.

«F palace hotel

koffie met gebak, een snelle lunch of

tijdens het diner genieten van de
ondergaande zon in het hoogste

restaurant aan de kust

dolfirama'^
Speelse zeeleeuwen- en dolfijnenshows

en een bezoekje aan de onderwater-

galerij. Dagelijks 4 voorstellingen.

Dinsdags, vrijdags en zaterdags een

avondshow om 21.00 uur.

Voor inl.: bouwes hotels: 02507-15041.

* Wij staan ook voor u klaar om u be-

hulpzaam te zijn bij de organisatie

van uw diners, feesten en vergaderingen

Zomerhuisjes
te huur, o.a. van 27
juni tot 18 juli. Met
gebruik van alle at-

tracties.

Ponypark
Slagharen.
Een Wereld van Plezier!

Tel. 05231 -1596 on 1317.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd m

DIEET-ARTiKELEN

voor.fuikerpatiènten

en zoutloos.

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507-1 6123

DROP..JAMIN SHOP!
ICENT

BOERINNEKESOROP
Hel leven op de boerderij

in laaie, mild zoule drop

225 grom 1.95. Nu 1.65.

Niet alleen voor DROP, ook voor uw
TABAK en TOTO kunt u bij ons

terecht.

KATJES DROP
Poezen en i<aiers van lekker horde

en stugge mild zouie drop

225 grom 1.95 Nu 1.65

KERKSTRAAT 22 - ZANDVOORT

AUG. V. d. MIJE
IVIarisstraat 13A - Zandvoort.

telefoon 15186

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

IMu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

3e-
tcaat

Het Nederlandse Sleutel- en

Sloten/specialisten Gilde is door Lips

Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentie

houder gemachtigd de Lips-Kcso

sleutel te kopieren. Voortdurende

kwaliteitsbewaking en de gcavan

ccerde machines van het Gilde

- y ~N garanderen u zekerheid

tr/i' \\ en veiligheid. Alleen bij

(LIPS)) de gemachtigde dealer

krijgt u het originele

Zekerheids bewijs.

DE^APËii VOOR OËLAAGSll PRIJZEN

TE HUUR:

2 kamers met keuken
met gas, licht en water, f 450, — in de maand,

In Haarlem-Noord (2 minuten van het station)

Inlichtingen: 02S07 - 13877.

FENJAL DOUCHE per tube 3,

ELSÈVE SHAMPOO grote fles 3,45

ELSÈVE CRÈÏVIESPOEÜWG 125 cc 1,00

RECITAL KLEURSHAMPOO 7,50

ZW8TSAL SHAMPOO 3,45

ELMEX TANDPASTA 2,80

Verder altijd meer dan 100 merk-artikelen

ver beneden de vastgestelde prijs.

Let op onze oranje prijzen!

CARESSE EAU DE TOILETTE
grote spray van 14,95 voor 9,95
LAVONA KLEURVERSTEVIGER
alle kleuren van 3,95 voor <C.,OU

PALMOLIVE SCHEERCRÈME
van 2,95 voor 2,20
SOFTSOAP met pompje van 5,95 voor 4,35
CREAIW OF OILS 3,95

SPAAR ONZE KASSABONNEN.
Bij f 100,- aan bonnen ontvangt u f 3,- terug

INiel op yenensmiddelenl

ÜOM, KIJK EN
OVERTUIG UZELF ! !

!

SSSÏSE

IIEGAFER

SPECIALITEITEN
Restaarant
„Gbaiét HetWtte Huls*'

Zeeweg 3, Overveen. tel. 023-256057

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.

Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,

's Maandags gesloten.

rp^jgoedkpópstè drogist in Zandygort

''I^Éii^^V^fèi^^KERKSTRAAT^e^fe ^^Jf-'•'?
^

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialileiten-restaurant met een
apart speciaalfondue-restaurant

tot 45 personen.
Gen, Cronjcstraal 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levende pianoklanken of voor

uw receptie en party.

Gravinneslceg 9-1 1-13 - Haarlem
Reserveren: lel. 023-31 70 58

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen ,,De Vijverhut
Vondellaan 46 -Zandvoort -Tel. 1 25 38

??

fz-^4--

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJI: '

GEBR. yp^ER PEET av

Voor aluw nieuwbouw - verbouwingen ^

en onderhoudswerken^^ j.
;^

TELEFOON 023-265227J 02507-13715 en 255344;

Vanaf 29 juni tot en met 3 augustus

wegens vakantie
wijziging kantooruren
Zandvoorts IMieuwsbiad

Gasthuisplein 12 -Telefoon 17166

MAANDAG GESLOTEN
Dinsdag 10.00-13.00 en 14.00-16.00

Woensdag 09.00-12.00

Donderdag 10.00-13.00 en 14.00-17.00

Vrijdag 09.00-12.00

uur
uur
uur
uur

Klachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00- 12.00 uur.

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

: ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD i

m

levert het meeste resultaat voor UW bedrijf •

I /n een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.'
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Felle strijd finaleplaatsen

in ZVM-zaalvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - Het elfde, door ZAnrt-

voortmecuwen uitstekend Reorganiseer-

de zaalvoctbaltocrnooi, is in een liesüs-

sendc fase gekomen. Na felle maar
sportieve strijd zyn de meeste nnalisten

bekend. Ook viel het duizendste doel-

punt te noteren. Maker hiervan) was.
Gerard Koper van Rinko, die door dit

feit in de bloemetjes werd gezet. I

In IA is overduidelijk Enkabü de

sterkste. Door een ruime en verdiende

5-2 overwinning op Hong Kong plaat-

ste Enkabc zich voor de kruisfinale.

Een goed spelend Enkabé heeft Hong
Kong weinig kansen geboden op een

gunstig resultaat. Mede door drie doel-

punten van Johny Metgod behaalden

zij een 5-2 overwinning.

Ook de laatste poule-wedstrijd leverde
voor Enkabé geen probleem op. Een
goed tegenspel biedend Luykx werd
met 8-3 opzij gezet. Vooral Gerry
Muhrcn voerde een one-manshow op.

Viermaal schoot hij raak, waarbij een

schitterende hakbal het hoogtepunt van

de avond was.

De strijd om de tweede finaleplaats

gaat tussen Hong Kong en Renout. In

een onderling duel heeft Hong Kong
genoeg aan een gelijkspel.

L'Isis liet in IB zien vcruii de beste te

zijn. Naaste concurrent Turn Turn werd
moeiteloos opzij gezet met 5-2. Door
deze zege is L'Isis zeker van de kruisfi-

nale. Turn turn behoudt nog een kans,

maar moet dan wel winnen van Pim
Jansen.

In 2A was het Moulin Rouge dat de
toon aangaf. Door een 4-0 zege op
Wapen van Zandvoort stelde men de

kruisfinale veilig. Nihot profiteerde be-

kwaam door de nederlaag van het

Wapen van Zandvoort. Door tegen

LOC met 4-1 te winnen behaalden zij

de tweede plaats in deze poule, wat

genoeg is voor de finalcpoule.

Al geruime tijd was bekend dat Dui-

venvoorden en HB Alarmsystemen, in

2B zich geplaatst hadden. In een onder-

ling duel moesten zij uitmaken wie
poule-winnaar zou worden. Na wisse-

lende kansen en spannende momenten
voor beide doelen, scoorde Duiven-

voorden in de laatste minuut de win-

nende treffer 4-3, waardoor HB genoe-
gen moest nemen met de tweede
plaats.

De strijd in 2C ging tussen REA,
Aleichem en Casino. Doordat REA en
Aleichem legen elkaar niet verder kwa-
men dan 3-3, waren beide teams reeds

zeker van de kruisfinales. Aleichem
wist echter toch de eerste plaats in deze
poule in de wacht te slepen door een
beter doelsaldo. Hel Casino was in de
strijd tegen Aleichem Boys volstrekt

kansloos. Diverse malen werd de de-

fensie van Casino uitgespeeld wat Alei-

chem een 8-1 overwinnmg opleverde.

De strijd bij de veteranen is nog
volkomen open. Met nog één wedstrijd

te gaan zijn er nog drie kanshebbers.

Pim Jansen 6-11, Hairshop 6-10 en
Perroquet 6-10 zijn de kandidaten voor
de titel. De wedstrijd van Pim Jansen

tegen Perroquet zal de beslissing moe-
ten brengen.

Het programma voor donderdag 25

juni is: 19.30 uur veteranen: Hairshop-
Hollandia Bar; 20.15 uur veteranen:

Nihot-Flipper: 21.00 uur finale poulc-

wed.strijd 2e divisie; 21.45 uur finale

poule-wedstrijd 2c divisie; 22.30 uur
kruisfinale Ic divisie.

Poppenmarkt
Op 4 juli a.s. vindt op het Gasthuis-

plein een landelijke folklore manifesta-

tie plaats, die altijd veel bezoek trekt.

Het geheel zal omlijst worden met een
poppen- en kunstmarkt. Er zullen te-

vens enkele oude ambachten en plaat-

selijke culturele verenigingen vertegen-

woordigd zijn. De markt zal duren van
14.00 tot 20.00 uur op het Gasthuis-
plein te Zandvoort.
De huur van een kraam bedraagt

ƒ 50,— en U kunt zich daarvoor vanaf
heden opgeven.

Zandvoortse

naar wereld-^

kampioenschap

ZANDVOORT- Ellen Volkers (ISj

behoort tol de zeventien sofibalspeel-

sters die op 2 juli vertrekken naar

Edmonion (Canada) om deel te

nemen aan de wereldkampioen-

schappen softbal.

Voor Ellen, die dit jaar al deel

uitmaakte van het team van Jong
Oranje en in Rome met haar team

een fraaie tweede plaats behaalde, is

deze reis natuurlijk het hoogtepunt

van haar carrière als softbalspeelster.

Overigens heeft Ellen in deze sport

een ware bliksemcarrière gemaakt.

Als jong meisje ging zij al met haar

vader en zusje mee naar het sport-

veld, en werd lid van de Heemsteed-

se vereniging Penquins, na twee jaar

voor deze vereniging als catcher

gespeeld te hebben werd haar door

het Haarlemse DSS gevraagd over te

stappen om daar in het eerste team te

spelen. Omdat DSS hoofdklasse

speelt, bedacht Ellen zich geen mo-
ment, en maakte van dit oversiapje

een succes, want al na twee jaar

ontving ze de uitnodiging het team

van Jong Oranje te versterken.

Als catcher maakte ze ook daar een

uitstekende indruk, die resulteerde in

de plaats bij de selektie voor het

wereldkampioenschap. Eerlijkheids-

halve moet wel gezegd worden dat

Ellen ook bijzonder veel tijd aan
haar sport besteedt, want behalve vijf

maal trainen per week, reisde ze de

afgelopen winter ook ieder weekend
naar Biissum of Dordrecht om daar

de speciale training voor catchers te

volgen.

Softbal (dat hel best omschreven kan
worden als honkbal voor dames) is

in Zandvoort niet zo bekend, alhoe-

wel de sportvereniging Zandvoorl'75
overweegt om een afdeling softbal op
te richten.

De wedstrijden in Canada worden
gespeeld in de periode 5/15 juli en

Ellen wordt dan ook op 17 juli

terugverwacht.

Wellicht dat deze Zandvoorise sport-

vrouw haar aandeel heeft in de

overwinningen van hel Nederlandse

softbalieam. Succes!

(AdverieiUif)

;C.in UUJ

bibliotheek

F8LMINN
3 luli. 21 00 uur Les Pelites

Fuguos van Yves Yersm
Toegang vnj

FONOTHEEK
Aanwezig: 930 klassieke platen

500 populaire platen. 350 jazz-

platen. 1200 pop-platen, '00
platen met volksmuziek. 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord

Openingstijden:
maandag 19 00-21 00 uur
vnidag 15 00- 17 00 uur
vnjdag 19 00-21 00 uur

j Prinsesseweg /Zandvoort"

brtebaandraverïj hippisch

loogtepunt week v/h paard
ZANDVOORT - Paardenlielliebbers

kunnen deze week in Zandvoort terecht,

want de organisatoren van .,Dc week
van het Paard", de stichting Hippodro-

me Zandvoort, Ruitervereniging Bent-

veld en manege Rob v.d. Berg, hebben
er alles aan gedaan om een zo'n breed

mogelijk programma op te stellen,

waarvan de kortebaandraverij die

maandag op de boulevard wordt gehou-

den, door insiders wordt gezien als het

hoogtepunt.

Uit de deelnemerslijst blijkt dat alle

bekende pikeurs, zoals Imming, Ver-
hoeve en de gebroeders Pools met hun .

snelste dravers aan de start zullen StlCntinQ

verschijnen.

den. en is er zondagmiddag een ringrij-

derij op hetzelfde plein.

Bovendien zijn er weer ponyraces op
het strand, dinsdagavond zodat men
met recht kan spreken van een geva-

rieerd programma.
Tussen de inschrijvers voor de korte-

baandraverij vindt men dit jaar voor

het eerst een Zandvoortse, namelijk

die van Ab Koning met Marioca. Hoe-
wel men een groot aantal inschrijvin-

gen heeft ontvangen (meer dan veertig)

heeft de draversbond bepaald dat er

slechts 32 mogen meedoen.

De week van het paard wordt nu voor
de derde maal georganiseerd en trekt

ieder jaar meer bezoekers. Dit jaar

worden er behalve de kortebaandrave-

rij, de dressuurwedstrijden in de mane-
ge en monsterkeuring op het Gasthuis-

plein, ook een paardenmarkt gehou-

De opzet van de in 1974 opgerichte

stichting Hippodrome is nog steeds om
te komen tot een draf- en renbaan in

het binnencircuit. De plannen voor een
fraaie accommodatie, waarop tenmin-
ste éénmaal per week, ook in de
wintermaanden, een paardenkoers zou
moeten worden gehouden, liggen al

enkele jaren klaar. Maar het realiseren

hiervan zal nog even op zich moeten
laten wachten, omdat de nodige toe-

stemmingen en vergunningen, onder
andere van de overkoepelende stich-

ting Draf- en Rensport nog ontbreken.

In ieder geval kent men al wel sinds zes

jaar de kortebaandraverij, die eerst op
het circuit werd gehouden, doch enkele

jaren geleden werd verplaatst naar de

boulevard, waar ook al voor de oorlog

dergelijke draverijen werden gehou-
den.

Dankzij de grote medewerking van
zowel gemeentebestuur, politie en het

Zandvoortse bedrijfsleven, groeit de
Zandvoortse ,,Week van het Paard" uit

tot een niet meer weg te denken
evenement.

Jan Plezier

Nieuw dit jaar is ook dat vanuit het

dorp op zaterdag 27 juni en zondag 5

juli een ,,Jan Plezier" rijdt naar mane-
ge Rob v.d. Berg, om belangstellenden

voor de wedstrijden daar, gratis te

vervoeren.
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GEZELSCHAPPEN
vanaf 25 personen:

HALVE PBÜS!
bpcr, frisdrank, borrel),

aperiliefs, buitcniandi
gedistillaerd

vraag onze GBATIS
MENUSUGGESTlfc

liei:0252Q 15347
•
, MSLQNG
S Vosseiaan 15

• HILLEGOM

Goed tehofs ¥i

kleine vondeiii

ZANDVOORT - Sind<; vorige week
vrijdagavond heeft het Kcnnemer
Dierentehuis er een kleine vondeling

bij. Een piepjong reekalQc dal in het

leven wordt gehouden door me-
vrouw Van Vucren, die het dagelijks

vele malen de fles geeft.

.,Wij werden vorige weck \rijdag-

avond gewaarschuwd door kam-
peerders van het kampeerterrein

De lakens. Zij hadden hot beestje .il

's morgens om een uur of half

twaalf zien liggen. Ze hebben hei

toen niet aangeraakt en /ijn er in

een wijde boog omhcengewandold.
Uiteraard hebben ze het beestje wel

in de gaten gehouden om te zien of

moeder hert terug zou komen voor
haar jong. Toen het 's avonds om
acht uur nog eenzaam in het duin

lag, hebben ze het opgehaald en ons

gewaarschuwd", aldus mevrouw
Van Vucren die vertelt, dat zij

inderdaad de boer op moesten om
te zorgen dat er verse koemelk voor
het beestje kwam. Gelukkig w.is de
heer Van Schie, die nog een bedrijf

heeft aan de Leidschcvaart in Haar-
lem, bereid om hen 's avonds om
half elf melk te leveren, anders had
de kleine vondeling de morgen niet

gehaald.

Sinds vrijdag is het duidelijk ge-

groeid, zeker zo'n ons of drie, en
het verblijft in een kinderbo.x. ,,Zo-
dra hij mijn stem hoort staat hij op
en komt naar de rand", vertelt

mevrouw Van Vueren, die zegt niet

te weten wat er moet gebeuren
wanneer het beestje volwassen is

geworden.
,,Hct is natuurlijk schattig. Nor-
maal zijn ze zo schuw, maar deze is

zo aanhankelijk. De vraag is na-

tuurlijk, wat moet er straks gebeu-

ren, wanneer hel volwassen gewor-

den IS.

Üe leeüijd \an de Kleiiie vondeling

wordt gestikt! op 2 a 3 weken, de

hoefjes zijn niimclijk al hard, ook is

de n.tvclstrcnp al opgedroogd, zeke-

re tekenen d.it het hier niet om een
pasgebüicn kalfje gaat.

,,Het is natuurlijk allemaal goed
bedoeld, maar beter is het om
reekalfjes rustig te laten liggen.

Meestal is de moeder in de nabij-

heid. Je weet het natuurlijk niet, dit

beestje heeft zeker zo'n negen uur
alleen gelegen en hij was erg duf en
suf. Of dal komt door een shock of

dat de moeder het al had verstoten,

dat blijft nu altijd wel een raadsel.

Toch wilde ik wel waarschuwen,
laat een reekalfje zo lang mogelijk
met rust", aldus mevrouw Van Vue-
ren.

Programma

Vrijdag 26 juni: paardenmarkt.

Gaslhuisplein, aanvang 16.00 uur.

Zaterdag 27 juni: dressuurwedstrij-

den, Bl-Ll-Ml, met toestemming
van de FNRS. manege Rob v.d.

Berg, aanvang 10.00 uur.

Zaterdag 27 juni; wedstrijd aange-

spannen paard, buitenterrein R.

v.d. Berg, 14.00 uur.

Zondag 28 juni: monsterkeuring
voor paarden en pony's. Gasthuis-

plein, aanvang 12.00 uur.

Zondag 28 juni: ringrijderij voor

paarden en pony's. Gasthuisplein,

aanvang 16,00 uur.

Maandag 29 juni: kortebaandraverij

(grote prijs ABN), Boulevard Bar-

naart, aanvang 14.00 uur.

Dinsdag 30 juni: ponyraces (Taxi-

centrale prijs), strand bij Boulevard
Barnaart, aanvang 18.30 uur.

Zondag 5 juli: springconcours, 3

rubrieken t.w.: 60-80, 80-100, 100-

120 cm, met toestemming van de
FNRS, manege R. v.d. Berg, aan-

vang 9.30 uur.

Zondag 5 juli: rijpaarden en pony-
keuring, manege R. v.d. Berg (bui-

tenterrein), aanvang 14.00 uur.

ZANDVOORT - Op 8 juni is overie-

den mevrouw K. Kipp-Meesters, die de
laatste jaren woonde in het Huis in de
Duinen.
Mevrouw Kip vierde op zondag 31 mei
haar 102e verjaardag, doch na enkele
dagen werd zij ziek en overleed na een
kort ziekbed.

De oudste inwoner van de gemeente
Zandvoort is nu ongetwijfeld de heer
v.d. Vijzel die in november aanstaande
103 jaar zal worden. De heer v.d.

Vijzel woont momenteel in het Bo-
daanhuis te Bentveld.

Vlag
Zo af en toe schijnt er toch iets te

haperen aan de vlag die zo fier wappert

vanaf de watertoren.

In het begin van het seizoen konsta-

teerden verbaasde Zandvoorters dat er

kennelijk iets veranderd was aan de

kleuren van de gemeentevlag. Het ding

wapperde namelijk vrolijk op zijn kop
met de blauwe baan boven. Enkele
weken geleden hing hij halfstok.

Meelevende inwoners belden op, maar
een condolatie bleek niet nodig, wel

een extra rukje om de vlag in top te

krijgen. ,,Wij houden de vlag nu extra

in de gaten, want je weet niet wat het

volgende zal zijn", aldus enkele strand-

pachters, die er vanaf het strand het

volle zicht op hebben.

Pony's op het

strand
Enkele jaren geleden werd voor de

eerste maal de pony-wedstrijd op hel

strand georganiseerd in het kader van

de week van het paard.

Hel gaf destijds een spannende strijd te

zien, lussen verschillende deelnemers,

waarvan enkele pony's liever de vloed-

lijn .,namen" in plaats van de finishlijn.

Spektakulair was het zeker, en veel

toeschouwers hebben er toen van geno-

ten.

Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 uur 023-283330

door
Marj>reet Ale.s
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Surfer

Nu staat opnieuw de ponywedstrijd op
het programma. Dinsdagavond 30 juni,

op het strand voor Boulevard Barnaart.

De start is bepaald op 18.30 uur en er

zijn al veel inschrijvingen, nu maar
afwachten hoe de strijd dit jaar ver-

loopt.

Zeilen
Aanstaande zondag worden door de

Watersportvereniging weer clubwed-

strijden georganiseerd. Wanneer het

goed weer is, en er een beetje wind

staat, is dit voor toeschouwers altijd

een kleurrijk schouwspel. Bij veel wind

kan er natuuriijk altijd gekeken wor-

den vanaf de diverse terrasjes van de

strandtenten, men heeft dan het voor-

deel dat je lekker beschut het geworstel

van de zeilers kan gadeslaan. Maar
misschien is het zondag voor de veran-

dering goed weer, zodat de organisato-

ren terug kunnen zien op een geslaagde

wedstrijddag.

Zwarte zondag
Je houdt het niet voor mogelijk, maar

op de dag dat de zomer begon in 1981,

de 21ste juni, was het de rustigste dag

op het strand tot nu toe.

Er viel werkelijk weinig of niets te

beleven en het strandbe/oek was nihil.

Nu waren de weersverwachtingen van

het KNMI ook niet van dien aard dat

de stedelingen enthousiast hun badpak-

ken inpakten, middagtemperturen van

rond 15" lokken natuuriijk niet om
naar het strand te gaan, evenals de

verwachte regenbuien, maar om het nu

zo bont te maken als de etherpiraat

deed in de nacht van zaterdag op
zondag is natuurlijk heel wat anders.

voor alle mogelijke sportieve aktivilei-

ten.

Overigens gaan nog steeds te veel

mensen met een surfplank de zee op,

zonder dat ze biandingervaring heb-

ben. Ook dit is zondagmiddag weer
gebleken.

"s Middags om halfvier zag de politic

vanuit de Rotondcpost dat een surfer

ter hoogte van het strandpaviljoen 7 in

moeilijkheden verkeerde. De man
klampte zich vast aan een surfzeil,

terwijl de surfplank op ongeveer 50

meter van de man in zee dreef. Een
agent heeft zich in zee begeven en heeft

de surfer zwemmend naar het strand

geholpen. De onderdelen van de surf-

plank werden later door leden van de
reddingsbrigade op het strand ge-

bracht.

Negatief

'^vï

-^ ;>«s

Kailuwa

Woensdagmorgen 17 juni om hall-

twaalf heeft de Zandvoortse politie bij

een 26-jarige Zandvoorter zendappara-

tuur in beslag genomen. Vijf videoban-

den, één videorecorder, drie hoofdfre-

quenl anlenneversterkers, één voeding

en lafelmicrofoon en een zendontvang-
stinstallatie werden naar het hoofdbu-

reau overgebracht.

Duidelijk is dat de politie hiermee niet

alle zendamateurs te pakken heelt,

(voor mij persoonlijk lioett dat ook
niet) maar om in een programma dal de
draak steekt met het KNMI Zandvoort
in negatieve zin bij te betrekken, is wal

overdreven.

In deze bewuste uitzending, riep de
ctherpiraat vanuit een tent al bibbe-

rend ,,Kom maar niet naar Zandvoort,
brrrrr", kijk en dat is nu ook volkomen
overbodig. Het was overal koud!

Sport
Overigens is het strand van Zandvoort
bij uitstek geschikt, ook bij koud weer.

Gisteravond bi ivoorbeeld gaf burge-

meester Machielsen het startschot bij

de laatste prestatieloop die startte van-

af strandpaviljoen Thalassa (18).

Het was dit seizoen de vierde maal dal

deze preslaticloop werd gehouden, en

zoals gebruikelijk had deze laatste hei

karakter van een wcdsirijdloop. Ur

waren zeer veel fr.iaic prijzen lo verdie-

nen, en de str.indtcnl van de familie

Goossens was het middelpunt \,in al

deze fesliviteiten.

Zeker meer dan .350 deelnemers heb-

ben over het strand gerend, waaronder

zeer veel jeugdigen, want ook al wordt

dit jaarlijks georganiseerd door de ver-

eniging , .Veertig + Veteranen Hol-

land", d.it IS slechts de naam, want zelfs

kleine kinderen hebben meegedi.iafd.

,,Wij bli|ven Icrugkomen, ook volgend

jaar", aldus de heer Jansen van deze

Amsterdamse vereniging, die bijzonder

verheugd was over de grote toeloop bij

zijn georganiseerde prestalieloop.

Ook bij Teun Akersloot zal het aan-

staande zaterdag wcei druk worden,
want hier vinden dan de wedstrijden

plaats van de Kailuwa's.

Het zijn selektiewedstrijden. die gev.i-

ren worden in een .serie. De winnaar zal

pas aan het einde van het seizoen

bekend zijn, en deze verireki dan n.i.ir

Hawaii om daar strijd te leveren me!
K.iiluwabezitters uit .indere landen,

zoals Amerika en Ausiialie

Volgens een insider maken zowel Wou-
ter Egas. Paul Jansen en lohan Drie-

huizen kans om deze reis te vvinnen.

want. zo wordt ge/esid, ic hebben
momentee! nog de besie papieren.

Jumpplank
Uit Hawaii komen ook rcpelm.itig de

beelden in de reklamespols op televisie

van de surfers die op huizenhoge gol-

ven als he! ware zich springend over de
golven voortbewegen,

bat dii slechts in Hawaii zou kunnen, is

ie!s dat de fabrikanten van de zoge-

naamde ,,jumpplanken" verwijzen

naar het land van de fabeltjes.

F;r IS op dit gebied al heel veel te koop,
en Nederlanders zijn momente! druk
bezig diverse mcrkcii te testen Dit

gebeurt deze week ook op hel strand

viKir p,iviI|oen Sandy Ilill ,.Hc! gaat

uitstekend en het is een jirachtigc

sport", aldus een enthousiasteling, die

zegt dat, vvil je een goede sprong

maken, je dit het beste kunt uitprobe-

ren bij een windkracht f)-7. Ook hier

weer bekende surfers die zich er mee
bezig houden, zoals Rob v.d. Vevte,

Tim Kliin. Paul Jansen en Rene Reu-
merman.
Een slormachtige spon dus. die mis-

schien net zo'n stormachtige ontwikke-

ling zal doormaken als de gewone
surfsport.

..-'-.- .V^.. ..... . ,rtl.i|. I f>|. ..".I^. i^ïl II I II'
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Jumpen voor Sandy HUI

Op het zualslrand, zo'n 5(1 meter voor-

bij paviljoen ..zeezicht" is weer de ten!

verre/.eu van de slichtmg federatie

chnstcliikc vakantiescholen uit Am-
sterdam.

In de periode van (i t ' m 2-1 juli zuilen

hiei weer dagcli|ks Kiiuljrcu hun
vakantiedagen cKuir.'Tenizen.

Wanneei hel slecht v\eer is. m de teiii.

waai ze bezig uelu-ui-len .'iillcn vvoiden,

doch men luHipl iiiteiaard op goed
weer. He kindcien blijven '• nachts

met ,)ji het sir.uul. duch komen dage-

lijks per bus naai de badplaats.

Misschien is het leuk voor deze kinde-

ren om ook oen ballonnciioplatiiig ie

organiseien

Deze v\eek werd naiueliik op hel sli.uiii

een b.illon uevoiulen, die voor/icn was

van een alzendadres. n.inielijk fhe

Sahatioii .Arnn uit S(okc-nn-Trcnt in

Engeland.

Strandpachleis die de ballon uit het

water visten, hebben deze adreskaari.

waar ook nog op stond ingevuld wie Je
jeugdige afzender was, vooizichtig cc-

drongd en geplakt en naar Stoke-on-

Treilt ge/oiuieii. Diegene van wie die

b.illon IS geweest zal ongctwiitcld in de

pijj/en vallen, en wic weet. Zaïidvonrl

valt dit weekend misschien ook in de
prijzen, wanneer het een echt zonnig

zomers weekend z.ii worden.



RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 25 JUNI 1981 PAGINA 6

Ik vond 'vvat ik zocht op de Grote Krocht

l/a/7 Zandvoort-Noord
to t Zandvoort-Zuid AART VEER Voor groente en fruit

Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404.

Extra aanbieding
in plantenbakken
en planten,

'erica'
GROTE KROCHT 24,

2ANDV00RT

Ook

ALBERT HEYIM
in Zandvoort

iet nog steeds op de i<ieintjes.

Openingstijdenseizoen va isjum

* Ma. t/m do. 8.30-20.00 uur

* Vr. 8.30-21 .00 uur

* Zaterdag 8.30-20.00 uur

• * Zondag 10.00-13.00 uur

en van 14.00- 17.00 uur.

Grote Krocht 9—15, Zandvoort.

Boek- en kantoorboekhandel

Sigarenmagazijn

De Krocht
Speciale

aanbiedingsboeken!

Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

Uw adres voor:

BOEKEN

TiJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-

ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN

TOTO/LOnO

TERUG IN ZANDVOORT!

Fietsenstalling en

fietsenverhuur.

Stalling per maand ....

Fietsenverhuur per dag

.

10,00

5,00

Taxicentrale

Telefoon 12600
Grote Krocht 18, Zandvoort.

Te huur
aangeboden

gemeubileerde

kamer
Telefoon 16033 of

15182.

Matras
80x190x15 cm
/ 139,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.

tel. 02507-17751.

Handige

schoenenkastjes

met 4 of 6 l<leppen

va / 139,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,

tel. 02507-17751.

Ondanks het beginnende reisseizoen zijn er bij ons altijd

nog wel voordelige aanbiedingen.

B.v. vertrek 2 juli

appartement in Mallorca

2 weken voor de prijs van 1 week

2 pers. v.a. / 699,00 p.p.

REISBUREAU
KERKMAN

Grote Krocht 20. Zanrtvoort

telefoon 02507 12560

Rijwielhandel BOS
voor o. a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KIS-sleutelservice

en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

Aiean^te
GROTE KROCHT 21 - ZANDVOORT

TELEFOON 02507-25 74

W
seho,*fe*"

altijaSNschone, ingi
's morgens gebracht - 's middags al schoon.

. r
Wij 2ijn geopend van 8 30 lol 12 30 uur en van 13 00 loi

18 00 uur Vrijdagavond open van 19 00 tot 21 00 uur
Zaterdags gesloten.

Verkoop van a//e soorten
en maten matrassen.

Let op de speciale
aanbieding!

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

telefoon 02507 -17751.

Pens per pond 0,85 Pens per pond 0,85

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort.

Pens per pond .0,85

Zomeraanbieding
.<J^^^. LOOK-OVER .^v

ö?5?fN^ Zonnebril

op brilsterkte.

Ideaal is het om een zonnebnl te laten

maken in de sterkte van uw bri).

Wij bieden u oen eerste klas montuur
met gekleurde lees- of afstandsglazen.

Superhandige look-

over, bril in etui.

Kompleet met glazen

voor de zonnige prijs

86,-

van 44.

• Tot s-(-/-4 anders geringe
bijbetaling.

compleet voor

OOGMETING MET MODERNE ROnENSTOCK- APPARATUUR

Optiek Slinger
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort
telefoon 02507 - 14395

Leverancier van alle ziekenfondsen
Vrijdaq koooavond.

Tast toe

SLAGERIJEN
DEZE WEEK SPECIALE AANBIEDINGEN

Met de allerbeste kwaliteit

en laagste prijzen.

Magere runderborstlappen .„ 9,95

Magere runderriblappen ». 12,95

Magere rosbieflappen »„ 14,95

Magere malse rosbief 10 15,95

VOOR DE BOTERHAM: ^ ^f
Gegrinde rosbief „o, a. Z,Zd

Gegrinde fricandeau o.,.. 2,25

Tot ziens bij uw tast-toe-siager
(naast A.H.)

HEEMSTEDE: Binnenweg 117

HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).

HAARLEM: Zijlweg 102

HILLEGOM: Hoofdstraat 85
LISSE; Winkelcentrum Blokhuis 18

dus ik kocht watll^Éciiht ii^rdé Grote Kroch^^

PULAJOEGOSUVISCH RESTAURANT

Voor specifieke JocgosInviRchü vlees- on

visgerechten op houtskool geroosterd

Menu's vanaf f 16,50

Reserveringen vanaf 15 00 uur - Tol. 285285

Keuken geopend van 1 7.00 22 00 uur.

maandag en diobdjg gesloten

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemsiccic'Aerdcnhoutl

TIMMER en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

u'rt eigen werkolaats.

Werkplaats: Swaluestraat41A

Dr. Gerfcestraat 50rd - 2042 EVAI Zandvoort
Tel 02507 - 1 52 25

Fa. Gansner & Co.
GAS en OLIEHAARDEN GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN.

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.

Toonzaal:

Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

../.Cl n' T.inwn <>/>:ii nici

een stukje naiiiiir" van

lil.OlMKMlLI^.

J. BLUYS
lilllU'>tlr:i:if fiii /:iiiitMi<irl

Tcl.02.'it)7-i;il(il)

Dl' siuvi.ilM ïi'iii .il uw
lilOIMWI KKI \

/ Cl IV'' ' " .ii^v/Zii"! Iiccli iii/i/i./r

Te koop:

futurum droogkast
cap. 5 kg wasgoed, afm. br.xd.xh. =59.5x60x

190 cm. Uw wasgoed hangt op verstelbare

ijzeren stangen. Instelb. op iedere gewenste

temperatuur. Uw was komt er zonder kreukels

of slijtage uit.

Nieuwprijs f 940.-, prijs nu / 300.-

Wegens verb. keuk. overcompl.
Tel. 02507-15292, alleen tussen 12.00 en
17.00 uur.
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FEESTDAG VOORGEHANDICAPTEN

Vlag in op lut
haven van het oude schilderachttige

vissersdorp toch een grote feestdag van
gemaakt. Niet alleen vloeide de cham-
pagne rijkelijk en waren er zeer veel

genodigden, onder andere Mr. Picter

van Vollenhoven, prinses Margricg,
het echtpaar Wallis de Vries, drs. R. de
Wit, en tal van vertegenwoordigers van
de sportbonden die aangesloten zijn bij

de Federatie Sport Gehandicapten. Zo
overhandigde Mr. Van Vollenhoven
aan Martin Philipsen van de Neder-
landse Vereniging voor blinden en

slechtzienden, die sind.s 18 juni wordt
genoemd slichting voor visueel gehan-
dicapten, een tandem.

^:5?fe'

ENKHUIZEN - Vrijdag 19 juni 1981 was voor de Stichting Watersport met
Gehandicapten een bijzondere feestelijke. Op die dag werd namclijli de twce-
mastklipper Lutgerdina door deze stichting in gebruik genomen. Dit geschiedde
door Prinses Margriet, die aan boord de vlag in top hees en hiermee het schip
officieel overdroeg aan de stichting.

door Magreet Ates

Voor deze stichting was er namelijk

uit de opbrengst van Telcbingo een

projekt van 125 tandems, waar toer-

tochten en puzzelritten mcegehouden
worden voor visueel gehandicapten.

Voor schipper-direkteur Henk
Plaatje van de stichting en met hem
honderden andere Nederlanders het

teken dat de Lutgerdina vanaf zondag
wekelijks met 25 gehandicapten op het

IJsselmeer kan gaan varen.

Lions

met deze overdracht ging ook een
wens in vervulling van de Nederlandse
Lions, die niet alleen het beginkapitaal

schonken ƒ 300.000,— , maar die er

\ ook voor hebben gezorgd dat de twee-

mastklipper weer werd opgeknapt.

De Lutgerdina werd daarna uit de
opbrengst van de eerste Telebingo-

aktie, ƒ 850.000,— en met steun uit het

bedrijfsleven, ƒ 400.000,— , in zijn ou-

de glorie hersteld en volledig aangepast

aan de gehandicapten.

Lutgerdina

Volgens de stichting watersport met
gehandicapten, is de Lutgerdina een
uniek schip, want men zal in Nederland
geen zeilschip van dit formaat aantref-

fen, dat speciaal is ingericht voor zeilen

met gehandicapten.

De Lutgerdina, die hel laatst in

I

gebruik was door schiper Beuker als

I binnenvaartschip, was toen omge-
bouwd tot motorvrachtschip en voer

j onder de naam ,,Janja". De stichting

1 heeft het oorspronkelijke karakter van
het schip hersteld, zoals het in 1897 van
stapel liep als tweemastklipper, uiter-

aard bestemd voor de vrachtvaart.

Niet alleen heeft men het nu als

zeilschip teruggebracht, maar na veel

naspeuringen heeft men ook de eerste

naam opgediept, die klaarblijkelijk

, .Lutgerdina" is geweest.

Achter het traditionele uiterlijk van
de Lutgerdina gaat een brok moderne
techniek schuil, die de gehandicapten

de mogelijkheid biedt om zwervend

over de Nederlandse wateren te genie-
ten.

Er is een knusse kajuit, ruim genoeg
voor rolstoelverkeer, de gangboorden
zijn breed, de hutten zijn ruim met
speciale voorzieningen, de toiletruim-

ten zijn aangepast en er is een lift

aangebracht.

Veiligheid

Varen met gehandicapten is natuur-
lijk geen eenvoudige zaak, reden waar-
om er veel voorzieningen voor de
veiligheid zijn aangebracht. Zo zijn er

waterdichte kompartimenten, redding-
vlotten een marifooninstallatie voor
communicatie aan wal. Voor het aan-
boord gaan zijn voldoende brede loop-
planken aanwezig, waardoor men dus
ook het brede dek eenvoudig kan
bereiken.

Bemanning

Schipper Ton Lemmers is benoemd
tot schipper van de Lutgerdina. Hij is

niet alleen schipper/ eigenaar van een
25 meter lange tjalk, die hijzelf tuigde,

hij is bovendien een ervaren scheep-
stimmerman en ook nog fysiothera-

peut. Bij het varen van de Lutgerdina
wordt hij terzijde gestaan door twee
helpers en natuurlijk de gasten zelf.

Want wie aan boord gaat, moet zeker
een handje helpen bij aanmeren, afme-
ren, zeilen, hijzen of strijken.

Het zijn forse lappen die zeilen van de
Lutgerdina, dat bleek overduidelijk,

toen Ton Lemmers voor de gasten het
grootzeil hees, iets dat vrijdag kon,
omdat het windstil was. Anders was dit

in een haven natuurlijk een onmogelij-
ke zaak geworden.

Feestdag

Men had er deze windstille dag in de

'^^'
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Schipper Beuker aan liet roer, voor hem
een vertrouwde houding, want van 1954
tot 1979 voer het schip onder de naam
Janja onder zijn beticcr als binnen-
vaartschip.

Rolstoeldans

Temidden van al deze officieel geno-
digden was het plezierig te ontdekken,
dat men niet vergeten was ook de
gehandicapten zelf uit te nodigen. Zo
was er eenafvaardiging van de Johanna
Stichting uit Arnhem, vijf meisjes in

rolstoelen, die op muziek van The
Freak een dans uitvoerden. Het heeft

hen maanden training gekost, maar
Linda, Annet. Karen. Donen en Ria

brachten een goede show. Trouwens
ook in Engeland hebben ze veel succes

gehad bij een internationaal optreden,
want ze kwamen in hun categorie met
de eerste prijs naar huis.

Ook de jongens van dezelfde stich-

ting lieten zich niet onbetuigd en lieten

zien dat judo, aangepast, voor de
mindervaliden niet tot de onmogelijk-

heden behoort.

In de grote feesttent die was opge-

richt op het haventerrein klonk dan
ook terecht een daverend applaus na

deze demonstraties.

Speciale gasten

Speciale gasten waren er ook. name-
lijk het schippersechtpaar. dat het laat-

ste op de Lutgerdina had gevaren, met
dochters en de eigenaar van de werf
.,De Volharding" uit Staveren met zijn

vrouw. Op deze werf is de Lutgerdina

in haar oude glorie hersteld.

De heer en mevrouw J. Beuker uit

Groningen hebben van 1954 tot 1979

op het schip gevaren. Beiden zijn

afkomstig uit schippersgczinnen, dus

het varen zat hen in het bloed. In 1979

werd schipper Beuker gesaneerd en hij

wist niet beter of zijn schip was njp

voor de sloop. Dat het nu weer tcrrug-

gebracht is als zeilschip, daar had hij

geen moeite mee. Wèl met de naam
,,Lutgerdina", Afschuwelijk, wat een

naam en ik geloof niet eens dat dat de
eerste naam was. dan was onze naam
Janja mooier", bromde hij.

Overigens was het voor zowel me-
vrouw Beuker als haar beide dochters

wennen op het verbouwde schip. De
vroegere roef (huiskamer) is nu de
navigatiehut met kaartentafel (op de
plaats waar vroeger het dressoir stond),

de kombuis is verdwenen evenals de
stuurhut. De schipper op de Lutgerdina

staat als vanouds op het dek, wel deed
het de schipper deugd dat het stuurwiel

hetzelfde is gebleven.

Het laadruim is omgebouwd tot ver-

blijfsruimte en hutten, maar wat ook
gebleven is, was de hut in het vooron-

der. ,,Toen wij klein waren en wij

waren vervelend, dan hoefde mijn va-

der alleen maar te zeggen ,,moet jij

voor straf in het vooronder?, of is het

over", herinnert de jongste dochter

Henny Rijks zich. Dat was namelijk in

kinderogen een heel eind, helemaal

langs het ruim en dan apart in het

vooronder. Later vonden beide doch-

ters het vooronder bijzonder handig.

Dat was in de tijd dat zij een vriendje

had en deze toestemming kreeg te

overnachten als hij een weekend aan

boord verbleef.

De heer Rijks is nog even gaan

^i
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Prinses Margriet en Mr. Van Vollen-

hoven vlak voordat de vlag in top
ging-

kijken. ,,Het IS wel iets veranderd,

maar nog het minste van alles" was zijn

commentaar toen hij weer met zijn

hoofd boven dek kwam.

Veel van de oude materialen zijn

gebruikt, zo is het voorroer in takt

gebleven (wanneer het schip leeg is, bij

harde wind moet er voor bijgestuurd

kunnen worden) anderen zijn terugge-

keerd van weggeweest, zoals de zij-

zwaarden, de extra vallen en lieren.

Deelname

Het ligt zeker in de bedoeling dat de

gasten van de Lutgerdina een handje

helpen waar nodig is. Gehandicapten
die inschrijven op de Lutgerdina kun-

nen geen lu.\e vakantie van niets doen
verwachten, trouwens dat is ook niet de
bedoeling.

Waar mogelijk dient men aan te

pakken. Er wordt dus gezamenlijk

gezeild, maar ook onderdeks moet er

gewerkt worden. Koken en afwassen

horen er ook bij en o.mdat de kombuis
en eetruimtc zijn aangepast, met name
voor rolstoelers, kan iedereen mee-
doen.

Wie nadere informatie wil over het

varen op de Lutgerdina, of in aanmer-
king wil komen, kan kontakt opnemen
met de Slichting Watersport met Ge-
handicapten, postbus 157, 1600 AD
Enkhuizen. of telefonisch op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur, tel. 02280-4627.

BU ZILVEREN JUBILEUM IN DE GEREFORMEERDE KERK

Sprankelende kinderzang o
ZANDVOORT - Blijdschap en dankbaarheid, dat waren de hoofdkenmerken die
bijzonder opvielen tijdens het jubileumconcert dat onder leiding van Henk
Trommel vrijdagavond j.l. in de Gereformeerde kerk werd gegeven ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan van Zandvoorts Kinderkoor, bijgewoond door
burgemeester Machielsen en wethouder Aukema, beiden vergezeld van hun ,

echtgenotes. De belangstelling ervoor was buitengewoon groot, zó zelfs, dat velen
met een staanplaats in de bijzaal genoegen moesten nemen.

Het werd een kostelijk gebeuren, waar-
van ik bijzonder genoten heb. Een
werkelijk genoegen om de spontane,

reine kinderzang opnieuw te mogen
beluisteren. Men opende met het door
de oud-dirigent C. Moed gecompo-
neerde ,,Hier zijn de zingende Zand-
voortse kinderen", een compositie die

opvalt door vrolijke spontaniteit en
waarmee nu reeds jaren lang elk con-

cert geopend wordt, een compositie

van een dirigent, die tot één der meest
bekwame gerekend mag worden die

het koor ooit gekend heeft.

Daarna volgden vier geestelijke liede-

ren, waarvan ,.Panis Angelicum" van

César Franck devoot en ingetogen

werd verklankt. Een zeker niet gemak-
kelijk werk voor kinderen.

De presidente, mevrouw Kuneman,
hield vervolgens een causerie, waarin

het wel en wee van het koor in de
afgelopen 25 jaar helder voor ogen
werd gesteld. Oorspronkelijk opgezet

als gereformeerd kinderkoor, kwam
het bestuur in later jaren tot verruiming

en staat deelname nu open voor alle

'Zandvoortse kinderen. De opricht-

sters, de dames De Hoop, De Pater en
Van Viiet, werden hierna op het po-

'dium geroepen, waarna een interessant

vraaggesprek ontstond met de presi-

dente, diverse vragen werden beant-

woord en enkele wensen voor deze
avond mochten door de drie dames
naar voren worden gebracht. Vervol-

gens werden twee aanwezige oud-diri-
' genten, n.l. de heren Bijleveld en De
Jong, in de huldiging betrokken en
bedankt -voor bet veJe belangrijke werk
.dat zij voor de vereniging verricht

hadden.

• Heel wat herinneringen uit de bewogen
'historie van het koor werden hierna

'or de presidente opgehaald, waarbij

zij mededeelde dat het ledental thans
weer 34 bedraagt en nog steeds in

aantal toeneemt. Tot aller verrassing
verklaarde zij daarop dat in overleg
met de dirigent, de heer Henk Trom-
mel, het koor in tweeën zal worden
gesplitst, n.l. een afdeling voor kinde-
ren van 7 t/m 10 jaar en één voor de
leeftijd van 11 t/m 15 jaar. Men
verwacht dan, ook door gedeeltelijke

samenwerking, nog meer te zullen kun-
nen bereiken. Het koor trad vervolgens
voor de pauze nog tweemaal op met
liedjes van Paul Chr. van Westering en
Annie M.G. Schmidt, waarvan het

humorvolle gezongen ,, IJzeren huwe-
lijksfeest" zeer in de smaak viel en met
een drietal liedjes van Kees Bak en
Vera Witte, die duidelijk aantoonden,
dat ook in het moderne genre de heer
Trommel geen moeilijkheden schuwt.
Op knappe wijze kweet het koor zich

ook hiervan zijn taak.

Daartussendoor had hel optreden
plaats van de medewerkers van deze
avond, het duo ,,Barbra en Bas", dat

ook enkele jaren geleden aan een
concert van het koor met zoveel succes

medewerking verleende. Het duo
handhaafde ook deze avond zijn repu-

tatie van beschaafd en boeiend optre-

den. Op bijna speelse wijze wisten zij

de kinderen bij hun zang te betrekken
en zelfs ook de ouderen, terwijl hun nu
3-jarig dochtertje door haar ongekun-
steld zingen van ,,We gaan naar Zand-
voort" aller harten wist te stelen.

Na de pauze betrad burgemeester Ma-
chielsen het podium. Hij fcUcitccrde

namens het gemeentebestuur het koor
met dit jubileum. Het werd een geesti-

ge en hartelijke speech. ,,U timmert
ook langs de weg", zei de spreker
onder meer ,,maar dan op een andere
wijze dan ons college en u verricht voor

'« **-. ';-''.
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onze gemeenschap belangrijk werk.
Moge u met uw koor een zonnige
toekomst tegemoet gaan." Hierna hul-

digde de burgemeester de leden Lain-

my Nehls en Jeanine Stobbelaar. die 5

jaar lid van het koor waren. Zij ontvin-

gen de gebruikelijke medaille en wei-
den in de bloemetjes gezet.

Kinderen van 7 t/m 10 jaar zongen
hierna een viertal liedjes van Sander
van Maiion en van Inge Lievaart,

waurvim vooral de HisseJzang ,,Domba-
zijntje", een bijzonder geslaagde ver-

klanking kreeg, waarna kinderen van
11 t/ 15 jaar drie Engels-talige liedjes

zongen, waarvan vooral ,,rve been in

the storm" zeer opviel. Het was be-

doeld als voorproefje voor de plannen.

die men in de nabije toekomst niet het

koor heeft. Een voorpioefje, dat zeer

geslaagd mag worden genoemd.

Het klapstuk van de avond was het

optreden van oud-leden, die de eciste

\5 jaar. niet begeleiding van Henk
Trommel aan de vleugel, een kosteliik

progiamma uitvoerden, dat in enkele
weken was ingestudeerd. Achttien da-

mes en zeven heren, thans volwassen

mensen, zongen de oude en toch altijd

nieuw h/ijvcode kinderliedjes, zoals

over de Ulevellen van jarig Jetje en
zells een zeer mooi gezongen Duitse

hymne, die 4-steminig werd gebracht.

Het werd een bijzonder sfeervol en
enthousiast gebeuren, dat grote bijval

van hel publiek kiecg Met een \iertal

liedjes, waarvan een tweetal in e.iiion-

voini. handekleii o\er nui/iek in het

algemeen, werd dit zo iiitneniend ge-

slaagde concert beslolen, een concert

dat onveitietcli|kc lieriiuicnnuen na-

liet

Rest ini| nog te melden, dat Zand-
voorts Kinderkoor in Ileiik Tiommel
een zeer kundig en bekwaam dirigent

bezit, die - ik \oorspel het u nu leeds -

(log hcc'l veel van dit koor zal weten te

nialvcn en dat hij in Willem Poot. die

aan de vleugel op al even bekwame
wijze begeleidde, een zeer krachtige en
waardevolle ondersteuning vindt.

K.Sr.

Met oog en oor

de badplaats dooi
Bekijk het maar...

Nou bekeken hebben ze het. de
ouders, belangstellenden, mede-
leerlingen en kleuters van de Be.i-

trixschool. de uitvoering van de
musical ..Bekijk het maar". Opge-
voerd dooi leerlingen van de zesde
klas, die hiermee het afscheid vier-

den van hun lagere schoolperiode.
Lang was er geoefend onder leiding

van meester Siebeling. maar de
opvoering was dan ook .if.

De generale repetitie, was naar ik

mij heb laten vertellen, een gran-

dioze puinhoop, dus iedereen hield

zijn hart vast, maar zoals zo dikwijls

werd ook hier het gezegde bewaar-
heid ..Een slechte generale, geelt

een goede première" want het ge-

heel verliep vlekkeloos
Kleding, grime en decor (verzorgd
door diverse moeders) waren af. en
veel ontroerende momenten waren
er tijdens de uitvoering. ,,Wi) heb-
ben werkelijk genoten, het was
geweldig" vertelde één van de ou-
ders mij, een verheugend bericht

dus.

Dorpskoor

Het is nog wel zomer, nou ja, op de
kalender dan, maar toch heb ik al

iets gehoord over de komende win-
termaanden. De volkskerstzang die

ieder jaar wordt gehouden en een
vaste plaats in het dorpsleven
schijnt te krijgen, wil men levendi-

ger maken. Dit zou kunnen door
het oprichten van een dorpskoor dat

slechts éénmaal per jaar optreedt en
dan wei tijdens de volkskerstzang-

dienst. Het ligt in de bedoeling dat

dit koor. voor zover ik het heb
begrepen, een ondersteuning vormt
voor de samenzang tijdens deze
dienst. Ik kan mij tenminste niet

voorstellen dat dit koor solo zal

optreden, er waren de laatste keer
al zoveel solisten en koren. Ik dacht
dat de bedoeling van volkskerstzang
is dat jui.st diegenen die niet zo vaak
de aloude kerstliederen zingen op
deze avond ruim aan hun trekken
komen. Maar ik kan mij vergissen

natuuriijk.

Nieuwe dirigent

Het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort, (T.O.Z.) heeft als op-
volger van de heer L. Stuifbergen,

die wegens drukke werkzaamheden
het volgende seizoen niet meer als

dirigent beschikbaar is een nieuwe
leider gekregen. In overleg met hem
en het bestuur is ene heer Blekemo-
len tot deze opvolging bereid gevon-
den. Het moet een zeer bekwaam
musicus zijn, die zijn sporen op dit

gebied reeds ruimschoots verdiend
heeft. Meer bijzonderheden over
hem hoop ik u :e kunnen medede-
len, zodra de huidige voorzitter, de
heer H. de Hoop over veertien

dagen terug van vakantie is. Hij

heeft mij dit nl. reeds toegezegd.

Oud Zandvoort

Met grote belangstelling hebben
leeriingen van de hoogste klas van
de Oranje Nassauschool - de zgn.

,,schoolverlaters", ook dit jaar weer
geluisterd naar een dia-causerie van
de heer J.A. Steen over oud-Zand-
voort en alles wat te maken had met
de ontwikkeling van het dorp van
vissersplaats tot de moderne bad-
plaats van heden. De beelden van
het Zandvoort van vroeger, het

strandleven en de grote voorname
hotels, zoals Hotel d'Orange.
Grand hotel Wüst, Groot Badluiis

en Driebuizen maakten grote in-

druk. Dat Zandvoort eens een eigen
vast circus had met 1.500 zitplaat-

sen, het Olympiapalace en stallen

vol kamelen, beren, tijgers en leeu-

wen, vond de jeugd haast ongelofe-
lijk. Jammer, dat dit alles in 1921

tot de grond toe afbrandde. Dat
zelfde lot onderging in 1925 ook de
eenmaal zo trotse Passage met de
vele leuke winkeltjes en terrasjes,

die achter het Kurhaus stond en
eertijds een enorm gezelligheids-

centrum in Zandvoort vormde. Rui-
me aandacht schonk de heer Steen
ook aan de Strandweg, (waar nu de
Rotonde is) en die een centrale

functie had in het gezellige bad-
plaatsleven in de vooroorlogse ja-

ren. Dat het zeefront in die tijd m
Zandvoort eens een grotere en
voornamere allure had. bewezen de
fraaie beelden van de beide Boule-
vards met de prachtige zgn. .,Admi-
raalhuizen" en de voortreffeijk ge-

projekteerde rijbanen. De heer
Steen besloot zijn causerie niel een
.serie beelden over het vrocucre
reddingsvvezen en liet aangnipende
scènes zien die zich bij de ramp niet

het Italiaanse stoomschip ..Salento'

in 1928 afspeelden.

Jeugdig talent

De Zandvoortse toneel- en operel-

teverenigingen heboeven zicli geen
zorgen te maken over toekomsug
jeugdig talent.

De zesdeklassers van de Hannie
Schaf^chüol lieten hel publiek .^

avonden in een wervelende show
vol toneel, zang en dans een alvvis-

selende kijk op de wereld van nu
zien

De schrijtster van de/e caharet-

musical IS Paola Koper. Zii heeft

zich alvorens hel stuk Ie schrijven

zich allereerst een beeld gevormd
van de leerlingen uit (\e/.c zesde

klas. Daarna is zij in overleg met de

kinderen gaan schrijven. Zij is er m
geslaagd voor elke leerling een rol

op het lijl Ie schrijven. Een rol

waarin de persoonlijke kwaliteiten

van elk kind tot hun recht kwamen
en tevens een rol waarin een kind

zich plezierig voelt.

Geen wonder dus dat een boeiend

brok ,,leven" op het toneel te zien

en te horen was. Het geheel viel

buitengewoon goed m de smaak van

het volwassen en jeugdige publiek.

De grootste beloning was wel de

eervolle uitnodiging om de musical

uit te mogen voeren op de Brink op
Nieuw Unicum

Bal gehakt

Jae jae. raike stinkerds m Zanvert.

jeloi komme teugeswoordig wat het

eten betreft, gien centje tekort.

Want raik benne jeloi. ook ai heb je

bekant gien stoiver in je knip. dan
ben je tóch raik, allienig al omdat je

het voorrecht heb in Zanvert. ons
durrepie an de zee te moge wone.
Dat voorrecht is met gien goud te

betaele en daef mag je heus wel es

effies bai stil staen. Jeloi komme
vandaeg an de dag heus nog wel an

je trekke. In main jeugdtaid was dat

wel effe aers, want vlees was d"r

toen lang niet altaid bai. Hoogstens
zo af en toe een hakkiebal en

daerom geef ik jeloi nou es dit

ienvoudige receppie veur 'n smae-
keluk brokkie vlees, maer je mot't

wèl goed klaermaeke. Prebeer "t z6

es: neem 400 gramme gehakt, dat je

in je aige vleesmole mot draeje, en
as je zo'n ding niet heb, dan laet je"t

draeje bai je slaeger van 400 gram-
me maegere osselappe. Want rund-

vlees is rundvlees en daer kenne de
verkens niet teugenop. Die hore
trouwens thois op de ENTOS, wat
betekent ,,Eer.ste Nederlandse Ten-
toonstelling op Scheepvaartgebied"
toendertaid ,,ehouwe in Rotterdam
en daar georgaenisecrd door Zand-
verters. De naem is zó goed bevalle,

dat ze die maer'ehouwe hebbe.
Wisten jeloi niet hè? Maer opoe
wect't maer al te goed! Nou om
deur te gaen, bai dat gedraejde
vlees neem je ien sjaelotje met loof.

zout, peper, 50 gramme kalfsniervet

om te braeje, "n gehakte ajoin en
wat plakkies ontbaitspek. De ajoin

froite en met peper en zout door het

gehakt kleune. Stevig knejeü As je

denkt an je lastige bure lukt dat wel.

En dan denk je verders an je

dochter en maekt er'n slanke rol

van. Onrt gemakkeluk te maeke
gebroike je ook wat paneermeel.
De braedpan opzette en't vet goed
warm stoke. daernae de roi op'n

inaetig vuurtje rondom broin bak-

ke. Het deksel skoin op de pan en

dan maer goed warm houwe. De
ajoin met de ontbaitspekplakkies

apart bakke. De rol in plakke snae-

je, spek en sjaelotte d"rbai en'n

bietje gehakte pieterselie. 't Is 'n

verrekt lekkere bik met paeprikaes-

lae en raist.

Ajuus en eet ze!

INGEZOiyOEN:
Tot mijn verbazing las ik in uw
courant van 1 1 juni bij ..oog en oor

de badplaats door" dat vorige week
Klaas de Keke was overleden. Deze
Klaas IS al 23 jaar dood. U bedoelde
zijn zoon Nico Visser bijizenaamd

Ukkie
Afz. een klemdochter van Klaas

Visser.

N.W.V.
De heer Kuijper betuigt zijn spijt

over deze fout. (red.).

In verband met gestegen kosten, hebben wij van de Ministei van
Economische Zaken toestemming gekregen, een kleine wijziging

in onze abonnementsprijzen aan te brengen van 5 cent per week.

Hierdoor worden de abonnementsprijzen per 1 juli 1981:

Per bezorger f 28.60 per jaar.

Per post f 106.10 per jaar.

Wij nemen gaarne aan, dat de abonnees, die een machtiging tot

automatischejjfschrijving hebben verstrekt, ermoo akkoord gaan.

dat in de eerstvolgende afschrijving, de nieuwe abonnementsprijs

wordt aangehouden.
De Oirektie.
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Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 - Telefoon 1 53 51

.

t looögietür''
Th. A. Loos v/h Weber

Pasteurstraat 14, 2041 VA Zandvoort,
Telefoon 02507 - 15207 - 14839

WIS\!KEL GESLOTEI^
van 27 juni tot 3 augustus.

Wegens vertrek te koop:
ZANDVOORTZUID

Zeer goed onderhouden zonnige

Gr. mod. keuken, ingeb. koelkast, badk. met
zitbad, 2 balkons, gr. garage, aparte berg-
ruimte, geen achterstallig onderhoud.
Lage servicekosten.

Telefoon 02507 -13158.
' 139.000- k.k.

Expositie van Finse transparante

weefkunst.

Brugrestaurant

Rick'sBnigrestaurant

brj Schiphol.

Zeven nieuwe restaurants

boven Nederlands peil.

Rijksweg A^, 6 kilometer

ten zuiden van Schiphol.

Teleloon 02526-86841.

„Shell Duinzicht"

Voor olie verversen, doorsmeren,

banden, accu's, onderhouds-

beurten en reparaties, natuurlijk

naar „SHELL DUINZICHT".

U kunt uw auto overdag s/echt

missen? Maak een afspraak voor

de avonduren.

Ook voor olie en diesel.

SHELL STATION „DUINZICHT"
P. TIMMER

Dr. CA. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 13287.

Bagagewagens
v.a.750,-

VERHUUR
75,- per week

Boottraiiers

v.a.595.-

Holland trailer

Rijnlandprweij 11')b

Nieuw Vemen
lel 02526 738O0

Wat u gemist hebt

UNIEK IN ZANDVOORT

Aan al uw kleding verrichten wij alle mogelijke

veranderingen en reparaties

OOK LEER EN BONT

Het werk wordt gehaald en gebracht.

Prijsopgaaf vooraf.

Tel. van 9.00 tot 17.00 uur
02507-18492 Mesjeu André.

• Groenteplanten met kluit

• Groente- en bhwmzaden

• Zaaigrond

• Jiffypots

Bostrijdings- en

bBntsstingsmiddelfln

• Tuiniwindgdhedm

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA, Zandvoort,

telefoon 17093

BEHANGER
STOFFEERDER

BEDDEMAKER

J. V. d.
BilderdijkstraatS,

telefoon 13795

WEGGELOPEN:
grijze poes
MOUSIE

Heeft br. vlooienband onn.

4j3ar.

RUBELING
Zr. D. Brpnderstraat 26

Tel. 02507 -141 74

G.Kof
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-brand-leven

alie verzekeringen

_KpoiJii«A!ys ::

mmmm

::, zandvoort:
Ampéi-eftraat 10

V (naastColpitt) .

Tol. 02507 -1.69 25.

.^: b;a.8, 13242
Ford verkoop en

-:,-:.' service.

.pok voor diverse

merken inruilauto 's.

K^'
NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH

ORKEST
Woensdag, 1 juli 1981, aanvang 20.30 uur

in de Hen^ormde Kerk te Zandvoort

Dirigent: Roelof van Drjesten

Soliste: Skye Carman, viool

Hel programma vermeldt werken van Mozart,
Haydn en Beethoven.

Voorverkoop van kaarten a f 8,~ p.p. (voor
houders van een CJP of een Pas 65 f 4,-
p.p.) bij het VVV-kantoor, Schoolplein I en
Bloemenmagazijn W. Steetskamp,
Zandvoorterweg 32. Aerdenhout
(023- 24 16 61).

ExotischTafelen

op Schiphol, in

RestaurantAviorama
0|) faM'incicnd Schiphni. ua.irjc

ji' i'i'hl even in een andere w erelii

waant. Daar^ep.ceit Aviorama
i)|) (Ie :i(' verdieping van het

staliiinsfjeliDUW, meteen licieiend

iiilziehl (pp hel liiehthaven plal-

fnmi een heerlijke indi.sehe

Kij.sl tafel voor f 22..")0 per

persoon (en f11,2.') voorkinderen

lot 7 jaar), U heel't keuze uil 1.") authentieke

.)avaan>e «ereehlen. Zo veel en zo vaak u maar
svili. Klke dajf \ an 12.00 - 1 .lOO uur en van

1 7.(1(1 -2().()(t uur. In het weekend van 12.0(1-19.00

uur. ReM'iverinKen: ()2()-l.')21.')().

Iloreea Kxploitalie Maalhchapjiij Schiphol B.V.

aviorama

KAMERS
TE HUUR

voor jongeman.

Tel. 02507 • 17238.

Bellen na 19.00 uur.

De chef emballage-administratie houdt zich behalve met de emballage-administratie
(inkoopadministratie, voorraadbeheer en transaktieverwerking) bezig met het mko-
pen en bestellen van de tientallen soorten verpakking voor de V.B.A.
Daarnaast tjesteedt hij een gedeelte van zijn tijd aan de ontvuikkeling van nieuwe em-
ballagesoorten.
Door de groei van deze aktiviteiten zijn wij op zoek naar een

ASSISIENT

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel. 02507 - 1 61 23

AALSMEER
De VBA IS een belongri|ke

schakel m het ofzetgebeuren

van sierteellprodukten

In het 26 ha grote hollen-

komplex verwisselt een

belangri|k aandeel van de

Nederlandse sni|bloe(nen-.

kamerplonlen entumplonlen-

produklie van eigenoor

De VBA IS een modern bedri)!

dol goedeorbeidsvoorvtoorden

kent De omzet en het oontol

personeelsleden bewegen zich

mopgoande

m/v
Hij/zij zal zich moeten gaan bezighou-
den met in principe alle bovengenoem-
de taken waarbij de start in de admi-
nistratieve sfeer ligt.

Voor deze funkfie, waarin duidelijke
groei-mogeli|kheden aanwezig zijn, den-
ken wij aan iemand met'.
— MEAO(ce) of HAVO
— bl] voorkeur ervaring of opleiding m

één van bovengenoemde gebieden
— kommerciele aanleg

— akkuratesse en kontaktuele vaar-

digheid
— leeftijd tussen 20 en 30 jaar.

Voor verdere inlichtingen of een solli-

citatie kunt u zich wenden tot de 'Ver-

enigde Bloemenveilingen Aalsmeer'
W.A., afdeling personeel en organisatie
(t.a.v. drs. P. J. Hulsbos), Postbus 1000,
1430 BA Aalsmeer, tel. 02977-34567.

PEOICURe
MANICURE-SALON

mevr.
G. Hamminga

bij

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat?

tel.02S07-1 23 27

Behandeling volgens

afspraak.

Weekenddiensten
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Riddcrbos

Arts: B.F.J. Bouman, tel. 156(X). Ver-

dere inlichtingen omtrent de weekend-
diensten worden verstrekt via de tele-

foonnummers van de huisartsen. An-
óetson. tel. 12058. Drenth tel. 13355.

Flieringa tel. 12181. Zwerver tel.

12499,

TANDARTS
Tel. 023-313233.

WIJKVERPLEGING
Zr. R. Leurdijk, Jan Steenlaan 28.

Heemstede. Tel. 023-286637.

APOTHEEK
Zandvoortse apotheek, H.B.A. Mul-

der. Tel. 13185.

VERLOSKUNDIGE

Kerkdiensten
Hervormde kerk, Kerkplein

10.00 uur: vicaris Th. J. Haitjema,

gemeenschappelijke gereformeerde / -

hervormde dienst.

Jeugdhuis achter de Hervormde kerk:

10.00 uur jeugdkapel.

Gereformeerde Kerk, Julianaweg IS

10.00 uur: gemeenschappelijke her-

vormde/gereformeerde dienst in de
Hervormde kerk, Kerkplein. Voorgan-
ger vicaris Th. J. Haitjema; 19.00 uur:

geen dienst.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-

straat 15

10.30 uur: de heer G. Vlutters van

Uithoorn. In de periode van 5 juli t/m
2 augustus zijn er geen diensten.

Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:

zaterdag 27 juni: 19.00 uur: eucharistie-

viering met orgel en samenzang,
zondag 28 juni: 8.45 uur: stille eucha-

ristieviering; 10.45 uur: eucharistievie-

ring met medewerking van het St.

Caecilia kerkkoor.

Radiokerk Bloemendaal, Vyverweg 14:

9.30 uur: ds. E. Th. Thijs; 19.30 uur:

ds. L.J. Boeyinga.

Nieuw Apostolische kerk:

Tot nadere aankondiging zondag 9.30

uur en 16.00 uur; woensdag 20.(W uur;

diensten in gebouw Madoerastraat 1,

Haarlem-Noord.

Nederlands Christeiyke Gemeenschaps-
tx>nd

Tot en met augustus a.s. gedurende de
zomermaanden geen diensten.

Volle Evangelie Gemeente
Zondagmorgen 9.45 uur: dienst in ge-

bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.

Mevr. Chr. Oudshoorn, Linnaeusstraat

3, flat 2, Zandvoort. Tel. 02507-14437

b.g.g. 023-313233.

DIERENARTS
Mevr. Dekker, TTiorbeckestraat 17,

tel. 15847.

GESLACHTZIEKTEN
Voor algemene informatie tel. 023-
320202 (dag en nacht).

STORINGSDIENST GASBEDRIJF
Telefoon 17641.

POLITIE
Telefoon 13043.

BRANDWEER
Telefoon 12000

TAXI
Telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:

postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem. Tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.

STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD
Tel. 18083.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

HW
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RANDSTAD PUHI.ICATIJiS
Uilgcefsicr van:

• Zandvoorls Nicuusbkid

• Hcemsiccdsc ( oüi lint

• Hoolddorps Vciincpcr Nicuuslilad

• Zwancnburg/l lall\i.cgse Cmirani

• Badhocvc/Sloicnsc C oiiraiii

• Aalsmccrsdcr Courant

• UithoornscC'oiirani/Ons \Veckblad

• Strcckblad/Dc Ronde \ ener

Hoojdkumoor:
Aalsmeer: Dorpsslraal H -

Telefoon 02977 - 2 H4 II

DONDERDAG 2 JUL1 1981

—— Een feestelijk begin ^=—
ZANDVOORT - Een feestelijke aankomst was er voor de en was hun nieuwe leidster Marijke Ackermans-Engel

kleuters van de Agathakleuterschool vrijdagmorgen 26 juni, aanwezig om hen mee naar binnen te nemen.

toen zij arriveerden bij de Mariaschool. Het nieuwe onderkomen van de kleuters is een fraai

Eerder hadden de kleintjes al afscheid genomen van de oude ingericht dubbel lokaal van de lagere school dat door het

school aan de Lijsterstraat en met hun leidster Marja dalend leerlingenaantal was vrijgekomen. Een bijzondere,

Snijders-Blok arriveerden zij in optocht bij de Mariaschool lichte en gezellige ruimte met een aparte ingang voor de

waar een nieuwe speel / leerruimte voor hen in orde is kleititjes, dienog wat onwennig tussen de nieuwe meubeltjes

gemaakt. rondliepen, maar dat zal na de vakantie wel snel over zijn.

In de toekomst zal de naam van de school zijn ,, Maria-

De ingang van hun afdeling was door leerkrachten en school voor r.k. kleuter- en lager onderwijs"

leerlingen van de Mariaschool feestelijk versierd; er werd Bovendien zal op 31 augustus in de Mariaschool aan de

hen een welkomstlied toegezongen en met bonte .slingers Prinsesseweg tevens een peuterspeelzaal worden geopend,

gezwaaid. De kleuters stonden zelfs een beetje verbouwe- Deze zal voorlopig alleen in de ochtenduren worden

reerd te kijken, want zo'n welkom door de ,,grote" kinderen gehouden. Aanmeldingen kunnen geschieden bij de peuter-

hadden ze niet verwacht. leidster, mevrouw Anneke Borst-Polak, tel. 14663.

Zelf hadden ze witte rozen voor de leerlingen meegebracht • (foto: Europrets)

Gedu/d gemeentebestuur uitgeput

woners

W/Jk>i/Kcentrum 't Stekkie

ethouder op zoek

r veertio mille
ZANDVOORT - Wethouder Aukema
(financiën) heeft min of meer van de
Zandvoortse gemeenteraad de op-
dracht gekregen al zijn gemeentelijke
laatjes en potjes na te gaan om te zien

of er nog zo'n slordige veertig mille

gevonden kan worden.
Dit bedrag moet dienen om het wijk-

centrum 't Stekkie weer zo ver op te

lappen, dat het de eerste drie jaar nog
dienst kan doen voor de aktiviteiten

van de wijk Nieuw Noord.
Een vrij eensgezinde raad onderkende
zeker de slechte omstandigheden waar-

in het wijkcentrum verkeert. Men wil-

de dan ook wel de ƒ 15.000,— beschik-

baar stellen voor het maken vari een
schetsontwerpplan, waarin eventueel

op een later tijdstip ook nog een
aktiviteitencentrum van Nieuw Unicum
in gehuisvest zou kunnen worden.
Hoewel van de zijde van de VVD en
Inspraak Nu duidelijk werd gezegd dat

een ontwcrpschctsplan nog geen toe-

stemming betekent voor de bouw van
een nieuw wijkcentrum, en men zeker
op een later tijdstip nog eens een
duidelijk exploitatie-overzicht wenst,

had men geen bezwaren dat een onl-

werpschetsplan wordt voorbereid.

Ook was men van mening dat het

huidige gebouw toch wei opgeknapt
dient te worden, mits men het geld kon
vinden. Aan wethouder Aukema dus
de taak in dit vakantieseizoen alle

cijfertjes te kontroleren, of wellicht

met de pet rond te gaan.

Langs de

Wanneer de hemel betrokken is.

moet het goede humeur de zon
vervangen.

Mme de Pressensé.

(Maat zeg dat nu maar eens aan de
strande.xploitanten)

.

ZANDVOORT - De bewoners van het

kraakpand Brederodestraat 1 mogen
voorlopig wonen in de vorige weck door
de kleuters verlaten Agathaschool, doch
voorrang boven andere woningzoeken-
den zal hen in geen geval worden
verleend.

Dit is in het kort weergegeven de

zienswijze van het gemeentebestuur van
Zandvoort, dat zaterdag jongstleden

werd geconfronteerd mei een nieuwe
kraakaktie van deze bewoners.

Verhuizing

Nadat vorige week vrijdagmorgen de

Agathakleutersschool door de lecrhn-

gen was verlaten, trokken de bewoners
van het kraakpand aan de Bredcrode-
strat in deze lege ruimte. Met grote

spandoeken maakten zij omwonenden
en gemeentebestuur attent op deze

,,verhuizing". Redenerend vanuit het

standpunt: ..V/ij willen het pand Bre-

derodestraat 1 wel verlaten, om de

bouw van sociale woningbouw ter

plaatse niet tegen te gaan, maar dan
moeten wij hier wel mogen wonen"
dacht men een oplossing gevonden te

hebben voor het eigen woningpro-

bleem.

Men knoopte hier dan wel de eis aan

vast dat de Agathakleuterschool niet

gesloopt zou mogen worden, alvorens

zij over een andere woonruimte zouden
beschikken.

Deze eis, werd duidelijk door het

gemeentel)estuur van_ de hand gewe-
zen, omdat men in geen gevaFdê
krakers huisvesting wil verlenen, boven
andere woningzoekenden, die al jaren

,,zwijgend" onder kritieke woonom-
standigheden moeten wonen.

Rekreade

Niet bekend waren de krakers met het

feit dat door het gemeentebestuur de

lege Agathakleuterschool aan de Stich-

(Adverieniie)

Een feestelijk afscheii

TECHNISCH BUREAU

Tel. 023 -28 41 46

AiRCOiyDlTIOE^ERS
incl. montage

en BTW vanaf.

.

4750,-

Gemeentepolitie

gedagvaard

ZANDVOORT - Morgenochtend om
9.30 uur dient een kort geding voor de
Haarlemse Rechtbank tegen de ge-

meentepolitie van Zandvoort.

Door de werkgroep huisvesting is dit

kort geding aangespannen naar aanlei-

ding van het politie-optreden sinds

vorig jaar juni.

Men zegt dat: ,,Met het registreren van
deze lijn en het aanspannen van ge-

rechtelijke procedures tegen de autori-

teiten wordt gepoogd wat aan de in-

breuken te doen en willekeurig over-

heidsoptreden /politiegewcld een halt

toe te roepen"

BETAMAX VIDEO
voor/' 1998,-.

Dat had u niet gedacht.

Radio Peeters
Haltestraat 56, Zandvoort

Velen gingen u voor

ZANDVOORT - Een plezierige verras-

sing had burgemeester Machielscn, als

hoofd van de plaatselijke politic, in

petto voor de scheidende gemeentese-
cretaris, de heer J. Hoogendoorn, op
vrijdagmiddag 26junijl.„Ik weet dat u
het niet kan verteren dat de kunstschat-

ten uit hel raadhuis zijn geroofd, daar-
om verzoek ik u als uw laatste officiële

daad een deel van deze schatten weer
terug te zetten op hun oorspronkelijk

plaatsen."

Een volkomen verraste gemeentesecre-
taris voldeed zeer spontaan aan dit

verzoek. Dank zij goed werk van de
Zandvoortse en Haarlemse politie heeft

men namelijk een deel van de geroofde

buit teruggevonden, en de verrassing

was dan ook groot onder de aanwezigen
die op deze regenachtige middag in de
raadszaal afscheid namen van de ge-

meentesecretaris, die na 41 jaar ge-

meentedienst, waarvan 27 jaar in Zand-
voort, de tijd gekomen vond om de pijp

aan Maarten te geven.

,,U was een stijlvol ei; kundig adviseur,

die altijd klaar stond voor anderen", zo
kenschetste burgemeester Machielscn
de gemeentesecretaris, die volgens de
burgemeester zijn functie op een uitste-

kende wijze had vervuld.

Namens de raad sprak ook wethouder
Van der Mije in een humoristische

speech van de goede kwaliteiten van de
heer Hoogendoorn en overhandigde
hem een kleurenlino van Jan van Geem
,,Uit het bad".

Hierna kwamen nog veel sprekers aan
het woord, zoals de direkteur Publieke

Werken, de Haarlemse gemeentesecre-
taris Meijsing namens de Kennemcr-

Wethouder Van der Mije (I) overhandigt gemeentesecretaris Hoogendoorn
(r) een kleurenlino van Jan van Geem, het afscheidscadeau van de
Zandvoortse gemeenteraad.

(Adn-rtenlie)
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02977-28411

kring van gemecmesecretarissen en de
gemeente Haarlem, oud-burgemeester
Nawijn, raadslid Attema, VVV-direc-
teur Hilbers en de oud-directeur PW de
heer Vogt.

Er waren veel lovende woorden en
geschenken voor de afscheid nemende
functionaris, die in zijn dankwoord
aandacht vroeg voor de overbelasting

van het ambtenarenkorps op het huidi-

ge moment.
,,Mcn loopt op het tandvlees en daar-

om moeten college en ra;id zich beper-

ken in hun wensen en vragen", aldus de
geineentesecrclaris, die het gemeente-
bestuur in de toekomst veel wijsheid

toewenst.

(foto: Europress)

i; Uw krant hiet
• phtvahgen?

jMBèiiMim voor ïibO UUtións^i;

«l^ahtpdj^^lèfo^

'

i en 's middags heeft u h^m
• ' iridebus.

ting Rekreade was toegezegd, om hier

dit jaar haar vakantieaktiviteiten te

doen plaatsvinden.

Eerste gesprekken tussen krakers en
vertegenwoordigers van Rekreade. za-

terdagmiddag, vlak na de ,,verhuizing"

liepen op niets uit.

Bij nader inzien moest men van de
zijde van de krakers toegeven, dat

Rekreade, zeker recht had op een
ruimte voor de komende vier weken.
Voor de hand zou liggen dat Rekreade
voor haar kindervakantiewerk, zou
aanvaarden dat in een enkel lokaal de
groep Brederodcstraatbcwoncrs zou
bivakkeren. Een gedwongen samenwo-
ning dus, gedurende de maand juli.

Van de zijde van de krakers was
hiertegen geen bezwaar, doch Rekrea-
-de- was daartoe niet bereid, zodat het

college besloten heeft nu voor de
maand juli enige lokalen in de Klimop-
school aan Rekreade beschikbaar te

stellen

Negatief

In de raadsvergadering van dinsdag-

avond, waar dit onderwerp als cciste

werd behandeld, bracht voorzitter Ma-
chielscn de zienswijze van het college

onder woorden.
In een, voor zijn doen, fel betoog,

verweet de burgemeester deze groep

jongeren hun negatieve houding in de

esiaagd
ZANDVOORT - Voor het MAVO-4
examen tweede tijdvak, slaagden
aan de christelijke MAVO school
,,Jaap Kiewiet":

Timo Castien, Peter Braam/cel, Be(-

lina van Dam en Ron ter Wolbeek.
Datzelfde deden vier leerlingen van
de Gertcnbach-MAVO. namelijk:
Mary Bol, Carlien Drommel, Sheila

Schram en Eric Smit.
Proficiat!

op gang gebrachte discussie.

Hij wees op de vooruitgang die er de
laatste jaren is, en wat er momenteel
wordt gedaan aan de opheffing van de
woningnood.
Zo werd een tweetal projekten, uit de
vrije sektor gehaald en overgebracht

naar de zogenaamde één-en twee pers-

conscenhedcn. Een aantal bouwpio-
jckten is in voorbereiding.

Brederodestraat: waar de hoofdinspek-

teur-direkteur tevens inspektcur van de
Volkshuisvesting in de Provincie Noord
Holland heeft meegedeeld dat de bouw-
van achttien woningen op het perceel

Brederodestraat 1 kan worden opge-

dragen aan IBB Konor BV te Leiden
voor een aanneemsom van ƒ 1.564,680,

inclusief de sloop;

De aankoop van EMM, na voorberei-

dend werk van de gemeente van de
grond van Sonnewende, ook voor één-

en twee persoonshuishoudcns, het ter-

rein Sterre der Zee, de Swaluéstraat en
omgeving etc. ,,Men kan en mag het

gemeentebestuur geen verwijten ma-
ken, binnen de wettelijke en financiële

mogelijkheden doen wij datgene wat
reëel en redelijk is" aldus de voorzitter

Verbruid

,,Dit alles neemt niet weg, dat de
huisvcstingsmogclijkhedcn in Zand-
voort, ook voor jongeren, uitermate

slecht zijn. Wij winden daar geen
doekjes om, dat dit tot uitdrukking

wordt gebracht is aaleszins aanvaard-

baar. Echter de wijze waarop jongeren
van de Brederodestraat 1 menen hun
wensen kracht bi] te zetten, roept bij

velen, ook in deze raad aversie op. Zij

hebben het \crbruid bij velen, die nog
steeds begiip wilden opbiengen voor

de nood waarin de groep verkeert.

Mijn inziens naast de materiele, gaat

het ook om immateriële nood maar nun
agressief optreden gaat werken als een
boemerang" aldus de heer Machielscn.

Opnieuw heeft het college van Zand-
voort dus gezocht naar een oplossing

van het gerezen verschil. Het heeft

gekozen voor de allerhoogste prioriteit,

namelijk de ontruiming van het pand
Brederodestraat 1, en de start van de
bouw van de woningen ter plaatse.

Tevens werd zonder slag of stoot het

voorstel aangenomen tot sloop van de
Agathakleuterschool. Vooruitlopend

op de planologische procedure heeft

men de dienst publieke werken op-
dracht gegeven een ontwerpbestem-
mingsplan te maken. Tot die datum
mogen de bewoners van de Brederode-
straat er wonen, doch alleen die zeven
bewoners en niet meer. Geen der
raadsleden had commentaar, en ook
aan de zijde van de bewoners op de
publieke tribune bleef het rustig,

(A d\ ericnnej

Zandvoorts Nieuwsblad
vraagt

RESERVE
BEZORGERS/

STERS
voor de vakantieperiode

juli en augustus.
Aanmeldingen:
telefoon 1 71 66.

ZANDVOORT - Zondagmiddag om-
streeks vijf uur heeft zich op de Zand-
voortselaan een vrij ernstig ongcv.d

voorgedaan, waarbij een amazone
werd gewond en ha,ir paard moest
worden atgemaakt.

Het paard, waarschiinlijk geschiokkcn
van een auto, sprong plotseling de

rijbaan op. Er volgde een botsing met
een auto. het I6-jange mejsje uil Haar-
lem viel van haar paard, terwijl het

paard gewond werd. Een gewaar-

schuwde dierenarts constaleeidc een

totaal gebroken linkervoorbcen en ver-

loste het dier uit zijn lijden. I let nieis(e

werd naar een Haarlems /lekenhuis

vervoerd en kan na behandeling huis-

waarts keren. De auto weid zwaai

beschadigd.

ZANDVOORT - De opvolger van

Tom van Erp in de D'66 fraktie in

de gemeenteraad is Ncll \'reugden-

hil-Minderhoud.

Zij was meer dan twintig jaar werk-

zaam bij het openbaar oiidenvijs in

de gemeente en is dus voor velen

geen onbekende.
Bij de oprichting in december 1977

van de kerngroep Zandvoort (on-

derdeel van de afdeling Zuid-Ken-
nemerkind) werd zij lid \an D"66 en

pcnningmecsiercssc Hierna xoigde

in het begin van dit ja.ir de funktie

van sekrctaresse toen de kerngroep
weid omgezet in een afdeling.

In de j.iicn ikit D'66 deel uitmaakt

van de Zandvoortse gemeenteraad
niaaktJ zo dcL-l uil van de steunfrak-

tic. ook n.i.ist de gcnieentepolitick

heelt de kiiideli|ke politiek van
D'6(i h.Kii bclangsielliiig.

Ncll X'uHigdcntul IS lui \an de werk-

groep .iktivcring cniancipatiebeldd,

l,uideh|k coördinator van de D'66
cmancip.iticwcikgr^iep Haarlem en
oms' reken, en hd \.in de regionale

D'dd wcikgrocp emancipatie

Nooid-1 loll.iiid

Ze /al waarscliiinli)k op 1 oktober
li.iar intrede in de r.iad doen.

( \fhi"(Clllh>)



RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 2 JULM 981 PAGINA 2

uni is n;i een lanL'diiriüc ziekte en nuic-

accn lijden \;ni ons heengegaan, mijn

iefde man, on/e /orti/anie \ader

Johannes Klok

op de leefliid van 57 Jaar.

A. Klolv-Henücveld

Hans
Moniciue

2041 CG Zand\oori, 25 juni 19S1.

I-ahrenheiistraat 23.

0\'ereenkomsii!:, de wem \an de o\erledene

heeft de crematie in stilte |ilaats;.:e\onden.

rgaog

KenriemeB'SaBid hv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

Voor de vele hartelijke blijken van medeleven,

die wij van u mochten ontvangen na het plot-

selinge overlijden van onze geliefde

RUBEN KOST
willen wij onze welgemeende dank betuigen.

Namens allen:

Th. Kost

Zandvoort, juli 1981

Glazenwasserij - Schoonmaakbedrijf

Keesomstraat 181 -Zandvoort.

bouwes' agenda

bouwes hotel
3, 4 en 5 juli:

dineren, dansen in ons aan zee gelegen

a la carte restaurant.

Wij bieden frisse zomerspecialiteiten

5 juli:

thé-dansant, aanvang 15.00 uur

Muzikale omlijsting:

Trio Mitsey Smeekens.

ledere zonnige dag: even heerlijk

genieten op ons aantrekkelijk terras

palace hotel
deze week koffiespecialiteiten

in het hoogste restaurant

aan de kust

gemeente
zandvoort

OPENBARE BEKENDMAKING
HINDERWET

Buiqemeester en wethouders v.in Zandvoort
gelet op artikel 31 van de Wet algemene be-
palingen milieuhygiëne; maken bekend dal:

1 , door hen, onder voorwaarden, om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te

ondervangen, op 19-6-1981 vergunning
IS verleend ingevolge de Hinderwet naar
aanleiding van de aanvraag van G. Koning
te Zandvoort vooi een vergunning inge-

volge de Hinderwel voor het oprichten, in

werking brengen en in werking houden
van een motor- on rijwielhorstelinrichting,
gelegen aan de Kochstraat 8 ged.;

2. door hen, onder voorwaarden, om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te on-
dervangen, op 24-6-1981 vergunning is

verleend ingevolge de Hinderwet naar
aanleiding van de aanvraag van Stichting
Nieuw Unicum te Zandvoort, voor een
vergunning ingevolge de Hinderwet voor
het oprichten, in werking brengen en in

werking houden van een woon- en verzor-
gingscentrum voor lichamelijk gehandi-
capten, gelegen aan de Zandvoortselaan
16b.

De beschikkingen en alle ter zake zijnde
stukken liggen van 2 juli 1981 tot 2 augustus
1981 ter inzage ter gemeentesecretarie, afd.

algemene zaken, Swaluëstraat 2 te Zandvoort
op werkdagen van 8.30 - J2.30 uur, alwaar
desgewenst een mondeling toelichting kan
worden verkregen.
Voorts liggen de genoemde stukken ter in-

zage bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesse-

weg te Zandvoort, elke zaterdag van 10.00 -

14.00 uur.

Ingevolge artikel 44, tweede lid, van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne staat tot

2 augustus 1981 beroep open bij de Kroon
voor:

a. de aanvrager;

b. de betrokken adviseurs,

c. degenen, die overeenkomstig artikel 20,
21 of 22, tweede lid. of 28, eerste lid,

onder c, van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben inge-

bracht:

d. enige andere belanghebbende, die aan-
toont dat hij redelijkerwijs niet in staat is

geweest overeenkomstig artikel 20, 21 of

22, tweede lid, of 28, eerste lid, onder c,

van de Wet algemene bepalingen milieu-
hygiëne bezwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloop van de be-

roepstermijn van kracht tenzij voor deze
datum beroep is ingesteld en met toepassing
van artikel 60a van de Wet op de Raad van
State een verzoek wordt gedaan tot schor-
sing van de beschikking danwei tot het tref-

fen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan
Hare Majesteit de Koningin en worden
gezonden aan de Raad van State, Afdeling
voor de geschillen van bestuur, Binnenhof 1.

2513 AA 's-Gravenhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige
voorziening moet worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Zandvoort, 2 juli 1981.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris. De burgemeester,
J. Waaning. I.s. H. Machielsen.

V

PEDICURE/

MANiCURE-SALON
mevr.

G. Hamminga
bij

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7

tel. 02507 - 1 23 27

Behandeling volgens

afspraak.

't KINDERWINKELTJE
Buureweg 1 - Zandvoort

Tel. 1 65 80

heeft alle soorten

KLEERTJES
voor JONGENS en

MEISJES
v.a. babymaat 56

t/m maat 176.

Wist u dat we/?

00

L

Pas f^oed op de minulen, dan passen de uren wel op
ziehzelf.

Lord Cheslerficld

(16'M. 17731

HORLOGERIE C. WAANING
Hbf KLUKKEIVHUIS MET HIT
Sophlaweg4-Tel.1 23 07

levert uilsluilend uurwerken waarbij u nergens op behoeft
ic passen. Minulen en uren geven altijd betrouwbare lijd!

Komt u eens kijken in zijn showroom.
'I Is een belevenis'.

Eigen repararie-afde/inü mei elekironisclie

apparatuur.

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel. 02507 - 1 61 23

Uw adres voor

eissL kousen, panties.

knie- en enkelstukken,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

SNACKBAR
DE FRIETPOT
Een geslaagde avond was de openings-

avond voor mij. D.m.v. deze onper-

soonlijke weg wil ik alle vrienden, ken-

nissen, buren en buurtgenoten be-

danken voor alle kado's, bloemen en

vooral de gezellige avond die we met

elkaar gehad hebben.

Nico

Vondcllaan IB, Zandvoorl, tel. 02507-16227.

eèmdcmi^

Zeestraat 26, 2042 LC Zandvoort, telefoon 02507- 1449V

b.g.g. 1662J

Visbarbecue

Krijgen we in 1981 nog zomer?

Mocht die nog komen (we liebben nog maar
negen weleen) en wilt u een barbecueparty geven
dan kunnen wij die voor u verzorgen. Daar-
naast verzorgen wij ook uw uw salades, bitter-

garnituren en fondueschotels. Mocht de zomer
uitblijven dan kunt u altijd nog bij ons
BINNEN barbecuen en fonduen.

DE PUUR
Inmiddels bekende kwaliteit

ook bij deze nieuwe specialiteit.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN

voor.5uil<erpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8
ZAIMDVOORT

Tel. 02507-1 6123

AUTORIJSCHOOL

G. van Engelen
Ing. Friedhoffplein 11

Rijksgedlplomeerd.

Nu ook automaat

Voorafspraken bellen tussen 18. 15 en 18.46 uur
\

van maandag t/m vrijdag.

Tel. 02S07 - 1 38 87

INBRAAK-

PREVENTIE

Alarm-
apparaten

v.a. 35,-

Tel. 02507-17353
Gratis advies.

BA6AGEWAGENS
v.a. 750.-

VERHUUR
75,- p.w.

BOanRAILERS
v.a. 595,-

Holland Trailer
Rijnlanderweg 1195,

Nieuw Vennep
Telefoon 02S26-73800

LOOGMAN
ELEKTROTECHNIEK

Haarlem, telefoon 023-324478:

24 uurtotuw^diéhst.y^

Ook in devakantïetijdl^

Te koop:

Mitsubishi Geleste

2000 GSR
mei 1978,

39.000 km.
Priis f 6500,-.

Tel. 02607-15510.

GEVRAAGD

hyip
in de huishouding

2 ochtenden per week
Telefoon 02507-15053

dolfïrama

Speelse zeeieeuwen- en dolfijnenshows
en een bezoekje aan de onderwater-
galerij. Dagelijks 4 voorstellingen.

Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21.00 uur.

Voor in!.: bouwes hotels: 02507-15041.

' Wij staan ook voor u klaar om u be-

hulpzaam te zijn bij de organisatie

van uw diners, feesten en vergaderingen

Vanaf 29 juni tot en met 3 augustus

wegens vakantie
wijziging icantooruren

Zandvoorts Nieuwsblad

Gasthuispiein 12 -Telefoon 17166

MAANDAG GESLOTEN
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur

10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
09.00-12.00 uur

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
in- en verlioop en

opslag van inboedels
en goederen.

Dag. geopend v. 9-1B u.

en zaterdaos tot 13 u.

Tel ISIM/ 13713,

na 18,00 uut 16658.

Fa. WATERDRINKER
Souterrain,

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2,

Hondenkapsalon

REIMEE

Gevestigd sinds '56,

voor vakkundig knip-

pen - scheren - trim-

men - wassen - oor-

en voetbehandeling.

Mevr. Renee Truder,

Van OstadBstraat 26, tel.

15B2B.

Klacliten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00- 12.00 uur.

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

: ADVERTEREN IN EEIM NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

\ In een nieuwsblad wordt uw advertentie oo/< nieuws!

Gezocht voor min. 4,maanden
gemeubileerde of gestoffeerde luxe

woonruimte

voor echtpaar. Zandvoort of omgeving
ingaande uiterlijk 15 augustus.

Liefst met garage.

Aanbiedingen 02507-16731

KEESIVIAN
Jan Steenstraat 1

Voor glas, behang,

Kistor-verf,

Alabastine produkten

w.o. Soogpasta,

klompen etc. etc.

Tel. 12425.

TEKEN EN KUNST
SCHILDERS MATERIAAL.

«f «ftCREATIEF"
BUUREWEG 7 ZIJSTR.: KERKSTRAAT

tB). 17367

't STIJFSELKISSIE

Dikke meiden-

mode
Tolweg 32

ZAIMDVOORT
Tel. 1 29 52

Mooi weer of geen weer:

een bloemetje

doet fiet altijd.

BLOEMENHUIS

J.BLUYS
Hallcs(raa( (>5 - Zandvoorl

Tel. 02507 -12(Ki(l

De specialist voor al uw
BLOEMWtRKEN

Let op! Uw kassabon heeft waarde!

Te huur aangeboden

camer
met eigen kook-

gelegenheid en gebruik

van douche/toilet.

Telefoon na 19.00 uur
02507-18200

Gevraagd voorde
zomermaanden twee

ochtenden per week van
9.00-12.00 uur

oppas
voorkind van 3 jaar.

Telefoon 02507-16182

„WAAR HET DRUK EN ZO GEZELLIG IS!!!

SNACKBAR 'd© züvermeeuw'
Mensen met smaa/<, nor n
die lialen ^o vaak. '^"O'^ ^ •

een hamburger of friüt, -^ -, „u i

bijMarjacn Pict.
t gehelejaar geopend.

uwoasw,ouwcn,j..,in:..r TOLLENSTRAAT t/o 2. tel. 02507-17401

V. Lennepweg, Zandvoort aan Zee.

Specialiteiten uit onze l<eukcn:

Broodjs PSRAAT met originele shoarmavleesvulling «I^UU

Broodje FSASVIBÜRGER speciaal gebakken 3,00

Zakje of bakje KNAPPERIGE FRITES voor toch maar 1 ,00

OPENVAN 12.00 TOT 23.00 UUR.

G. Kol
Schuitengat?,

telefoon

13212
auto-brand-leven

alle verzekeringen

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAIM
Reinwardtstraat20, telefoon 02507 - 1 43 65.

In verband met ziekte tot nader bericht

AFWEZIG.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPOR TEN
BEGRAFKNISONDERNKMKR

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

VerbindinHswcR 38 - BLOEMENDAAL - Tul. 023-260533

Informaties betreffende begrafenissen ofcrematies geheel vrijblijvend.

REPARATIE

van alle soorten

DAK-

BEDEKKING
Tel. 02507 - 1 73 53

Foto Quelle
Compleet foto/film-

assortimpnt, voordelig

afdrukken en

ontwikkolen.

DROUibVEKIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8.

Zandvoort

PIEPT HETOF KRAAKT HET?

AUTOBEDRIJF
ZANDVOORT

MAAKT HET!
KAMERLINGH ONNESSTR. 23 2041 CB ZANDVOORT

TELEFOON 02507-14580

Ook deze sticker voor autobedrijf Zandvoort
werd door Allstick ontworpen en geleverd.

^"%
Brederodestraat 42 - Zandvoort.

Telefoon 02507 -17550.

Woningbouwvereniging

Eendracht IVIaakt Macht
Voor leden komt beschikbaar:

1. de eengezinswoning

Van Lennepweg 3
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers
en douche.
Huurprijs / 182,95 per maand.
Burgemeester en wethouders vedenen als

regel woonvergunning voor deze woning
aan:

jonge gezinnen bestaande uit ten minste

3 personen.

de flatwoning

Lorentzstraat 419
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarming, lift en berging.

Huurprijs f 582,85 per maand.
Burgemeester en wethouders verlenen als

regel woonvergunning voor deze woning
aan:

gezinnen en 2-persoonshuishoudens.

3. de garage

Keesomstraat 99a
Huurprijs f 49,95 per maand.
Voor deze garage hebben de huurders van
de woningen Keesomstraat 397 t/m 519
voorrang bij Inschrijving. Bij het tekenen

van het huurcontract voor de garage dient

de nieuwe huurder zijn rijbewijs en de op
zijn naam gestelde kentekenbewijzen deel

I, Hen III te tonen.

De toewijzing van deze woningen en garage
geschiedt op het lidmaatschapnummer van de
vereniging. Het bestuur verstrekt voor de
woningen een bereidverklaring.

De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het college van
Burgemeester en Wethouders van de ge-
meente Zandvoort. De inschrijving dient

schriftelijk vóór dinsdag 7 juli om 19 uur te

geschieden aan het kantoor van de vereniging

onder vermelding van het lidmaatschaps-
nummer en de geboortedatum.

Inschrijvingen die later binnenkomen worden
terzijde gelegd.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal

eerst op donderdag 9 juli om 14.00 uur in het

gevelkastje worden gepubliceerd.

MWSKMnMM«IMM«1M«MM4ilMk
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''Uc loobgirtrr"
Th. A. Loos v/h Weber

Pasteurstraat 14, 2041 VA Zandvoort,
Telefoon 02507 - 15207 - 14S39

mmEl GESLOTEM

Niet het enige, wel het beste adres

.-•-. Atelier De Buts
Gebrandschilderd glas

Grote kollektie medaillons
Glas in lood - Restauratie

Specialiteit.

medaillons naar foto o< dia

Taferelen Oud-Zandvoori.

Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag open

Fa. Gensiier & Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFORS\IUIZEi\J

Deskundig advies.

Vooral uw
SANJTAIRE INRICHTJWGEN.

WASTAFELS, eoz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.

Toonzaal:

Scheldeplein -Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

KEUR BROOD
Diaconiehuisstraat 36

Tel. 1 24 04

BINNEN- en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

woningsïOTTenng
Kamerbreed tapijt - IMovilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen.

wandbespanningen.

TIMMER- en OI\!DERHOUOSBEDRIJF

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN

RAMEAI, DEUREN en KOZIJNEAJ

uit eigen werkolaats.

Werkplaats: Swaluestraat41A

Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 - 1 52 25

'•*'*'14 f * ^j^rr^m -"r" wu"V*V'^ • HM^A ' «nrvifr^wv wpr>'V"<>^^->9»^

\^'

zittingen mot
stoffen bekleding --'

(tweed)

in de Weur
royalblauw/wit \

r

regattablcuw' y

'
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PÈBfiSCliïoSS
r\twiim

pi/M/i<
BÖUJSOaO^jiSCHlXJSS

UIT EIGEN
BANKETBAKKERIJ!

pAfISTWiirill
f Iri vakëntïécéntra,ge|den hogere prijzen

en. dat is niét onredelijk, want de winke-
liers moeten huH jaaromzet in een paar

.hoog-seizoeniniaanden behalen.
.Zelf proviand rneenemen geeft een grote

"besparing, waardoor u andere leuke
' 'diiigen kunt doen en aanschaffen!

Koiri élvast kijkeh in onze supermarkten,-
alles staat voor u uitgestald want wij zijn.

.,
;'

' vgroot in vakantie-proviand

!

"ï'.p'^'i?'

.^ -'~!

Ö

^:^^,y^ \:i:'\i

EIGEN

IMPORT

-^.

HOTEL KOFFIE roodmerk 250 gram 2.69

A. J. P. SOEPEN zilverzakies 27
^ ;- ,„e^,eu,.^^:;-,,,beren

KNORR AARDAPPELPUREE 99

TOILET PAPIER (GRIJS) 4 rollen 99

UIMOX LEVERPASTEI 3 blikjes 1.49

BLIK RAVIOLI {deegkoekjes in tomatensaus) ... 99

LASSIETOVERRIJST 1.49

KNAKWORST jampot 99 l
* MEDIUM DRY
DRYFINO

GARTA MAALTIJDEN 1.39

GEBROKEN RIJST kilo 99

BOTERHAMKORRELS 300 gram 1.29

BOTERHAM ZAKJES 50 stuks in doosje 59

CITROEN AFWAS liter 49

HOMBURG LUNCHMEAT 1.29

MAGERE CACAO 100 gram 89

NUTROMA KOFFIEMELK cups 1.29

CAFITA COFFEE CREAMER pot 200 gram 1.49

KING PEPERMUNT 4 rollen 1.29

OLVARIT blauw 85
^' ^

ALUMINIUM FOLIE 25 meter 2.98 . - ^ . «^..i....... ...... . «.
.O.OAN TA«oENBORSTHL 1 B, opigmele SÜTHOFF THRILLER
MINI MARS 2.59 ^
NIVEA CRÈME grote pot 3.29

08 TAMPONS normaal of speciaal 2.59 1 f̂ ^^fsK^!^-

PAPIEREN ZAKDOEKJES pakket 6 pakjes 89 > J^^
KOFFIEFILTERS nr. 2 doos 80 stuks 1.29

BIOSTAR WASMIDDEL 1.59 i ji

WITTE SERVETTEN 100 stuks 1.29 :; I .|

KEUKENROLLEN met decor pakket é 2 rollen .1.99 I ji^^^^
FRESH UP SCHEERSCHUIM 1.99 Iw^^j^
NIVEA BODYMILK 3.98 t^^*^
KRUIDEN SHAMPOO flacon 1.39 ' '

BLIVTOILET^EEP 1.99 . .^ ^ ^
WASHANDJES 99 r":, :

LUCIFERS pakket a 10 doosjes 42 ''^ m£ch»nik'

WASKNIJPERS 50 stuks 1.69

SPEELKAARTEN 2 spellen in doos 1.99 , . .^ 'v^.^i;.
BEREC BATTERIJEN assortiment 1.99 '{ WBjLj^^?'^
NUGGETSCHOENCREME 2.39

PICO PLEISTERS pakje 99

STIMOROL pakket a 5 pakjes 1.69

KIPPEVLEES IN BOUILLON 1.59 •

UNOX CREMESOEP 1.69

ROSEDEFRANCE 2.79 een fijn en degelijk Stuk speelgoed
E ER NOOTMUSKAAT 89 ^f^^^ 1^gKRAAK

SUCCES

1

1 HELE

ROODMERK
snelfitermaling

GEMM£NKOfnE

f *??»««- es?,'.!é 5

+

GRAIVl

i ^
'•> 1-

t '
j

;>s.*5<*.«t.'- 'Byi'

VAN ÜITZdNDÉfïClJKÉ:PRÏJZëN;r;S
MAAR DAA«VOOR GELDT DAN^^OQK:

'

PAK MËEs WANT HEtA^S OP IS OP'! ^4!:

(WJ KOCHTEN EEN fWRTU,

[uxE mimi
GOCrat SERVETÏÏN
in handig doosje,diverse kleuren

^^0 stuks, 2 tagig

om zo>n 16m2 oppervfakte
te beschermen tijdens b.v.

schoonmaak'of schilderkfussen

r;: .:ÖEZINSr'
---.iFLES) -

200 ml
NO : -

'•iETÖPj'^.
^^.er«n::grèehai|iptó^-'- .«,;.

TOILET-

GARNimOR
fraai model

handig om in huis

te hebben:

TREI

N verschillende
h maten
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Kennismaking met gemeentesel<retaris Merts:

oppositie is onoo

' •.-'*

^, 1
**

^?
^v:t.

voor goede politiek
ff

ZANDVORT - ,Terug naar de kust" dit kan gezegd worden van de nieuwe
gemeentesekrefaris, de heer A.H. Merts (35) die per 1 juli zijn functie in

de gemeente heeft aanvaard.

Opgegroeid in Haarlem werkte hij achtereenvolgens in de gemeentedien-

sten van Haarlem, Heemskerk, Purmerend, Hoogwoud / Opmeer en
Hoorn. De kust van Zandvort is hem dus niet onbekend.
Uit zijn woorden valt op te maken dat hij niet alleen solliciteerde in

Zandvoort, voor de funktie, maar ook omdat de funktie van gemeentese-

krctaris vakant was in een woonomgeving die hem en zijn gezin aantrekt,

„Want dat is bijzonder belangrijk" zegt hij.

,,Dat is speciaal voor een gezin belang-

rijk: wil je ergens wel wonen, want
werken denk ik dat je overal wel kunt.

Je ontmoet in iedere werkkring aardige

•en minder aardige mensen"

Funktie

Nu is het natuurlijk niet zo dat hij

solliciteerde omdat er een baan in

Zandvoort was, maar uiteraard naar de

funktie, dat deze in Zandvoort vakant

was, was een plezierige bijkomstigheid.

,,Ik jaag achter een bepaalde funktie

aan, als die dan zowaar opcnkomt in

een plaats waarvan je zegt ,, prachtig"

en je wordt geaccepteerd, dan heb je

geluk gehad", aldus de heer Merts, die

wel een bepaalde gedachte heeft over

de wijze waarop hij deze denkt te

vervullen.

,,Het werk van een gemeentcsekrctaris

moet je splitscrj. Aan de ene kant het

werk ter secretarie, maar je moet ook
zorgen dat het bestuur het materiaal

krijgt waar het om vraagt. Dus op tijd

zorgen dat de spullen worden aangele-

verd en dan moet het bestuur zelf maar
zien wat ze er mee doet.

Dan komt de tweede poot, met name
naar B en W toe. Ik ben politiek vrijer

dan een wethouder en kan dus ook
voorlichten, zonder dat je aan de be-

sluitvorming meedoet". Hij deelt dus

niet de mening van diegenen die zeggen

dat de funktie van gemeentesckretaris

die zou zijn van een soort benoemde
wethouder.
,,Je moet beslist objektief zijn, een

soort scheidsrechter dus" formuleert

hij uiterst voorzichtig, ,,want het is niet

ondenkbaar dat je door het materiaal

dat je hebt aangedragen het college op
het verkeerde been zet. En dit is

natuurlijk niet de bedoeling".

Gemeentewet

Had de heer Hoogendoorn geen tijd

meer voor de nieuwe gemeentewet, de

heer Merts is van mening dat de tijd

voor deze te kort is. Op 1 augustus 1981

moeten de antwoorden van de gemeen-
teraden op de voorstellen zijn inge-

diend. ,,Het is een soort grondwet voor
de gemeenten, die heeft nu jarenlang

gesluimerd en moet nu in een verba-

zend korte tijd klaar komen. De mees-
te raden hebben er geen tijd voor
gehad, ,,voor zulke ingrijpende wijzi-

gingen is twee, drie maanden te kort

om deze te behandelen."

Groeigemeente

De laatste gemeente waar de heer

Merts heeft gewerkt. Hoorn, werd
landelijk aangemerkt als een ,,groeige-

meente", terwijl Zandvoort dit zeer

zeker niet is. De overgang van Hoorn
naar Zandvoort moet dan ook groot

zijn. Bovendien werd er dor dit verschil

ook anders gepland en gewerkt in zijn

vorige baan, waarom voor een jonge
man dit overstapje? Andersom was
wellicht begrijpelijker geweest.

,,Hoewel de gemeentegrenzen van
Zandvoort min of meer vast liggen en
ook het inwoneraantal voor de eerstko-

mende jaren bekend is, namelijk zo
rond de zestien duizend, is Zandvoort
geen statische gemeente. Door zijn

strand, badleven en circuit is Zand-
voort een boeiende levende plaats, en
zeker een uitdaging", antwoordt
Merts.

Planning

Gewerkt heeft hij al wel met een
meerjarenplan, maar een eerlijke ver-

gelijking is dit niet, volgens de nieuwe
gemeentesckretaris, omdat in een
groeigemeente altijd wordt gewerkt
met een meerjarenplan dat is geba-
seerd op prognoses. .,Een dergelijk

meerjarenplan is altijd achterhaald,

dan ben je onderhand meer bezig met
het bijsturen van de prognoses (omdat
bijvoorbeeld het inwonertal drastisch is

gestegen) dan met het werken zelf".

,,Ik ben hier aanwezig geweest op een
voorlichtingsavond van de VNG en ik

weet niet hoe dit ingevuld gaat worden.
Maar ik zeg, het idee is erg goed.

Planmatig aanpakken, niet alleen we-

ten wat ik vanmiddag moet doen, maar
ook volgende week, volgende maand
en volgend jaar, maar daar moet ook
een prijslijst naast. Een menukaart
bestaat ook uit twee kolommen. Maar
... het moet wel zó zijn dat het plan niet

de hoofdmoot wordt het moet niet zo
zijn dat je zegt ,,Ik doe het omdat het

in mijn plan staat". Neen, ik doe het

gefarceerd omdat ik dat wil en daarom
heb ik het in een plan gezet".

Er bestaan situaties waar het plan het

doel wordt waarnaar gestreefd gaat

worden, en zodra dit gebeurt ben je op
de verkeerde weg is de mening van de
nieuwe secretaris.

Details mogen niet uit het oog verloren

gaan, zoals wel voorkomt bij grote

organisaties. Omdat hel plan gepro-

grammeerd is, ben ik met het plan

"Outsider" won draverij

ZANDVOORT - De regen was de
meest frequente deelnemer aan de
week van het paard 1981. Gearriveerd

op vrijdagmorgen, vergezeld van een

harde Noordwestenwind, is deze onge-

wenste gast aanwezig gebleven lot en
met dinsdagavond en heeft ervoor ge-

zorgd, dat veel deelnemers en paarden
'.deze week doorweekt naar huis lerug-

;
keerden.

. Dat de echte paardeliefhebber niet
' bang is voor een buitje bewezen de
< talrijke aanwezigen zondagmiddag op
'het Gasthuisplein. Goed. er hadden
meer mensen op het plein gekund,
maar belangstelling was er genoeg voor

de meer dan honderd paarden die door
'; de keurmeesters werden beoordeeld.

Een verrassend groot aantal deelne-

mers, waar de heren met slok en hoge
hoed letterlijk de handen vol aan heb-

. ben gehad.

Ringstekerij

's Middags was hel weer mogelijk nog
! slechter dan "s morgens, doch de vijftig

deelnemers en -sters werkten in vlot

I tempo het programma af. waarbij cn-
' kelen toch wel hinder ondervonden van

\ de regen, om de ring te vinden.
| Trouwens bij het ringrijden kon men
1 beter spreken van ,,de week van paard
' en vrouw" want er was een ongekend
• groot aantal amazones dat hier acte de
,' présence gaf.

. (AchcnoilieJ

FILMINN
3 juli. 21 .00 uur Les Petites

Fugues van Yves Yersln

Toegang vrij.

FONOTHEEK
Aanwezig: 930 klassieke platen.

500 populaire platen, 350 iazz-

platen. 1200 poD-platen. 100
platen met volksmuziek, 100
kinderplaten en 1 00 platen met
literatuur en gesproken woord.

Openingstijden:
maandag 19.00-21.00 uur.

vrijdag 15.00 -17.00 uur.

vrijdag 19.00-21.00 uur.

IPrinsesëëwég /^Zandvöörtv

De prijzen vielen dan ook bij de pony's

bij de amazones, namelijk Monique
Kloos, Karin v.d. Berg, Diana La
Grouw en Sheila Jansen. Bij de paar-

den was het fifty / fifty want hier was de

eerste prijs voor ruiter Henk Vermeu-
len, en kwamen de dames Monique
Verver en Jacqueline Wassenberg op
een tweede en derde plaats en werd
Gerard Nijssen vierde.

Paardenmarkt

De week van het paard begon op
vrijdagmiddag met een paardenmarkt,

op het Gasthuisplein. Was het in het

begin nog wel druk. al na een uur was
het plein praktisch verlaten, en stonden

er nog slechts een tiental paarden wat
triest voor zich uit te staren.

Dressuur

De zaterdag gehouden dressuurwed-

strijden in de manege van Rob v.d.

Berg waren bijzonder spannend, en
ook hier weer lal van belangstellenden

die zelfs wat medelijden loonden voor

,,die arme paarden" want het losrijden

gebeurde uiteraard in de buitenmane-

ge. De wedstrijd ,,aangespannen
paard" werd gehouden op de spring-

weide, dus buiten. Ook ,,ome Jan"

maakte diverse tochten met de Jan

Plezier vanuit het dorp naar de manege
om belangstellenden te vervoeren. Een
compliment voor de koetsier, hier

,,oom Jan", die zo keurig de paard en
agen achteruit manoeuvreerde.

)utsider

Maandagmiddag was het een outsider

die winnaar werd bij de kortebaandra-

verij. Niemand minder dan de pikeur

Martin Vergay werd met Suzy Bloe-

menlust nummer één, een plezierige

verrassing voor eigenaar, pikeur en
publiek die hierop geld had gezet.

Ook de Zandvoorter Ab Koning kan
niet ontevreden op deze draverij terug-

zien. Hij sneuvelde dan wel in de
tweede omloop, maar zijn paard Ma-
rioca kreeg bij de tweede omloop
vijftien meter handicap en had dus een
extra lengte af te leggen.

Ongeveer duizend tot vijftienhonderd

toeschouwers waren aanwezig, waar-

van de meesten toch wel de bescher-

ming zochten van restaurants en /of
auto's. Gelukkig hadden de paarden de
wind mee. en zodoende weinig last van
het opwaaiend zand, hetgeen niet ge-^

zegd kan worden van de organisatoren

die in allerijl om kwart voor twee

nogmaals zand op het parcours moes-
ten aanbrengen, omdat de eerste lading

was weggewaaid.

^>:^v^;>^;@. ^

bezig. Dit zou kunnen leiden lot situa-

ties waarbij het plan met de realiteit

van alle dag aan de haal gaat. ,,Een

plan is uitstekend, maar het moet
voortdurend worden bijgestuurd. Een
plan is niet alles zaligmakend, een plan

is een goed hulpmiddel meer niet".

,,Een bestuur heeft veel aan een goed
plan, maar is er niet omdat het plan,

coüte que coüte uit te voeren. Hetzelf-

de plan kan bij realisering hopeloos

verouderd zijn." Dus voortdurend bij-

sturen en wel goed in de gaten houden
waar je mee bezig bent dat is een eerste

vereiste".

,,Daarom is de funktie van gemeente-
secretaris ook belangrijk omdat hij in

vergaderingen van het college, kan
wijzen op de veranderingen die gaande
zijn. Hij moet dan een waarschuwende
slem laten horen, hij kan zeggen ik heb
informaties waaruit blijkt dat het ach-

terhaald is. Hij heeft geen politieke

stem bij de besluitvorming, maar moet
wel alert zijn en hel college behulp-

zaam in de ruimste zin van het woord"
aldus de heer Merts.

Coalities

Gemeentcsekrctaris Merts is een

CDA'er, ,,Dal weel iedereen en daar

kom ik recht vooruit. Ik geloof in

coalities. Ik griezel echt, van welke
partij ook, die de macht zou hebben;

die eenzijdig zou kunnen regeren. Dit

geldt ook voor het CDA. Als die zoveel

stemmen zouden hebben dat ze een

makkelijke grote meerderheid zouden
hebben, want dan wordt naar de slem
van de minderheid niet meer geluis-

terd. Dat vind ik iets om bang voor te

zijn, want ook de minderheid heeft

recht op aandacht. Een sterke opposi-

tie is onontbeerlijk voor een goede
politiek, want die dwingt je om op hel

scherp van het mes te regeren, en niet

in te dommelen, in de trant van .,dal

fiksen we wel even". Een sterke oppo-
sitie heeft de funktie de regering wak-
ker te houden, die dwingt je als het

ware om kritisch te regeren, om alert te

zijn".

Een belangrijke funktie in de politiek is

dus weggelegd voor de oppositie in de

ogen van de heer Merts.

Misschien een mening waaraan de op-

positie in de Zandvoortse gemeente-
raad kan beantwoorden.

„ .
Margreet Ates

Uitslagen

Op zaterdag waren er dressuurwedstrij-

den en aangespannen paard bij Manege
Rob v.d. Berg. De dressuuruilslagen

waren:

Klasse LI: 1. Prisca Neerinck met Koh
I Nor: 2. Menno Hoezee met Rebel; 3.

Leonoor Snijder met Paldin; 4. Luc
Tamcris met Miranda; 5. Sanne Voit
met Alex.

Klasse M I: 1. Christa Bruine de Bruin
met Blue Devil; 2. Prisca Neerinck met
Koh I Nor; Christa Bruine de Bruin
met Chopin; 4. Menno Hoezee met
Rebel.

Klasse B I Pony's: 1. Monique Taconis

met Banjer; 2. Inez Broek met Ciskc;

3. Judith Behage met Lianne; 4. Vera
Portier met Bingo en Sandra Bilder-

beek met Polly.

Klasse B I Paarden: 1. Bianca Aubcrl
met Medea A; 2. Petra Engelenbcrg
met Pubclla; 3. Heidi Regeer met
Peter; 4. Ineke de Groot met Rinctle;

5, Yolanda Dirkx met Lissy.

Uitslagen monsterkeuring:

Kleine Pony's: 1. Maaike Jubels met
Poncho; 2. Rutha tor Horst met Siou-

xie: 3. Theo Sillekens met Patrick; 4.

Ingrid van Wijk met Geraldina; 5.

Esther Willems met Vos.

Grote Pony's: 1. Ingrid v.d. Weijden
met Patrick: 2. Irma van Meulen met
Beauty: 3. Carola Hertzdahl met Flyty;

4. Mildred Wals met Cico; 5. Monique
Taconis met Banjer.

.v'.it^ï
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Vrijdagmiddag bij het begin van de paardenmarkt was er nog wel publiek dat echter vluchtte voor de
aanhoudende regen.

Scholen naar volkstuinen

De Evenementencommissie v.in de
Zandvoortse Volkstuinen heeft alle

scholen in Zandvoort aangeschre-
ven voor een bezoek aan het Volks-
tuinencomplex. De eerste die arri-

veerde svas mej. Kemp van de
Josina v.d. Endenschool met haar
pupillen. Ondanks hel slechte weer
was er een groot enthousiasme en
de kinderen genoten van alles wal
zij te horen en te zien kregen. Na
atloop kwamen er limonade en kof-

fie en een niet nader te noemen
verrassing. Als volgende bezoekster
lieefi het hoofd van de kleuter-

school ..Hummcloord". mej. ,S.

Bever zich gemeld. Een leuk en
leerzaam initiatief van .uenoernde

tommissic, dat door de diverse

scholen op hoge prijs blijkt te wor-
den gesteld, gelet op de reacties die

nog wachtende zijn. Zondag a.s.

van 11.00 uur tot 13.00 uur is het

complex gratis te bezichtigen voor
iedereen, die voor het volkstuiiiie-

rcn belangstelling heeft. Ook dan
wordt het koffiedrinken niet verge-

ten.

Nieuwe (oude) vishandel

Een van Zandvooris meest histori-

sche, bezienswaardige en fraaiste

winkelpanden heeft thans eindelijk

een nieuwe bestemming gekregen.
Het is het hoekpand op de Halte-

straat en de Schoolstraat, waarin
vele jaren lang de vishandel van
Kerman & Loos gevestigd was. Een
gedenksteen in de fraaie topgevel

vermeldt: ,,gesticht in 1895". Het
werd opgezet als magazijn voor een
van onze kruisverenigingen. Ik

meen het Witte Kruis. In later jaren

werd op dit prachtige punt een
vishandel gevestigd.

Er zal opnieuw een vishandel in

worden gevestigd door iemand, die

op dit gebied zijn sporen reeds

ruimschoots verdiend heeft. Men is

reeds begonnen met de voorberei-

dende werkzaamheden tot verbou-
wing. Binnenkort hoort u er wol
méér van. Het stemt tot grote

vreugde, dat nu eindelijk hier een
oplossing gevonden werd.

Duinwandeling

De afdeling Zandvoort van de Ko-
ninklijke Maatschappij voor Tuin-

bouw en Plantkunde organiseert

een duinwandeling in de Amster-
damse Waterleidingduinen, ingang
Zandvoorlselaan bij bushalte no. 80

op maandag 6 juli a.s. 's avonds om
7 uur. De leiding berust weer bij de

heer J. Warmerdam. Het is de
eerste duinwandeling in dit jaar en
daarom zal de belangstelling ervoor

wel zeer groot zijn. In de nu nog
jonge zomer zijn onze duinen op
hun mooist, vooral omdat het

(slechte) weer dit aanzienlijk heeft

bevorderd. Het is allemaal even fris

en groen, er is veel gevogelte en ook
wild. Bovendien staat er nog heel

veel in volle bloei. U zult aan deze

wandeling waarbijr de heer War-
merdam uitleg geeft, stellig heel

veel plezier beleven. Een entree-

prijs wordt niet gevraagd!

Prachtig resultaat

De afdeling Zandvoort van het Ne-
derlandse Rode Kruis is bijzonder

dankbaar en enthousiast over het

resultaat van de gehouden, jaarlijk-

se, inzamelingscampagne in Zand-
voort en Bentveld. De opbrengst

ervan leverde het ongelofelijke be-

drag op vanaf ƒ 11.538,26. Men
dankt zowel de collectanten als de

gulle geefsters en gevers. Hier was
Zandvoort op z'n best!!!

Hat aisie van opoe

Jeloi weet allegaer wel. dal de

zcumer begonne is. ook al laikt 't er

meer op ot' Sunterklaes veur de deur

staet. Maer wie weet? D'r benne
ook wel zeumers ewiest dat de

mossies van de hitte dood \'an de

daeke viele. omdat zc't \an de

warmte begaeve. Zoiets ken nou
nog nel zo goed 'ebeure en denkt er

dan om. dal je veur die beesies veur

iets verfrissends zorregt. Vroeger
konde ze "n kouwe plens oit de

pomp kraige, net zoas onze koters,

want 'n aisie was in die daege een

allermeraekelsie traktaesie. Dae-
rom wil opoe jeloi nou ook niet

verwaerloze en zal ik je 'n echt

zeumers receppie geve.

Ik gae deuze keer es ais mil jeloi

maeke. En as dal goed bevalt maek
ik er meskien ook nog wel es

roonuiis van. Vergeet nou eerst

maer alle faeheltjes. Dat ais niaeke

moeieluk is, want as je leze ken.

tian ken je ook ;iis maeke.
Wat je er beslist veur nodig heb is 't

vries\ak \an je koelkast of vrieskist,

een ganlc of nii.xer en 'n bak om de

zooi in Ie doen. Tot zo ver niet zo

moeieluk, maer - o jae - geduld ken
je ook niet misse.

Zet je koelkast 'n uur van tevoren

zo koud mogeluk. Probeer 'n blik te

vinde, dat in je vrieskast past, b.v.

'n broodblik. Zoek dan 'n pan met
'n dikke bojem. Jeloi motte beginne
met soikerslroop te maeke. maer
denk d'r om: te veul soiker en de
zooi bevriest niet. Ie waiiiig soiker

en dan wordt 't beton! Veur vier

porties, let op! Honderd gramme
grof gemaele koffie en zeuvcntig

gramme witte baslerd soiker, alle-

gaer goed atwege en geklopte slag-

room. Dan 1 liter waeler met cle

soiker op 'n hicg vuurtje aan de
kook brengc. Drie nienute laete

deurkoke. Dan de koffie erdeur
roeje, 't hele zaekie van 't vuur
neme en 'ii kuartler lacte staen.

Daernae zeefe, laete afkoele en in

je blik kuakke. Dat blik afdekke en
dertig menute laete invrieze, weer
deurroeje en die h:indeling drie

keer herhaele totdat 'n korrelige

zooi ontstael. Hel spul dan in hoge
glaeze skeppe. 'n toefic slagroom
d'ropen garneren met 'n koffieboon

en 'n rietje met 'n lange lepel d'r

bai. Jeloi zullen es zien wat 'n aisie

dat wordt, maer ik zeg nog es: je

mot 'r wél viel geduld veur hebbe.
Maer iedereen in je hoisie zal d'r

gek op zain. Prebeer 't maer es. 'l is

heus de moeite waerd en 't kost niet

zoveul ook, dat 's ook wat w:ierd in

deze dure laid. Ik wens jeloi veul

succes!

Solexraces

Het grootste jaarlijkse spektakel in

ons dorpscentrum, dat duizenden
bezoekers trekt, zal dit jaar worden
georganiseerd op zaterdag 22 augus-

tus, ongeveer een week dus vóór de
Grand Prix op het circuit. Ik ver-

nam, dat er een enorme deelname
wordt verwacht. Meer bijzonderhe-

den erover hoort u l.z.t, van onze
sporiredaktie.

Bakfiets

Met een beetje weemoed heb ik

vernomen dat Jan van den Bos uit

de Bildcrdijkstraai stopt met
werken. Hij doel dit via de sane-

ringsregeling. Omdat hij toch geen
opvolgers heeft, en nog best wal van

zijn welverdiende rust wil gaan ge-

nieten te zamen met zijn vrouw.

Ik vraag mij toch af hoeveel kamers
Jan al heeft behangen en hoeveel

stoelen hij heeft bekleed, dal moe-
ten er duizenden zijn. Meer dan
vierentwintig jaar stond zijn adver-

tentie bij ons in de krant, maar het

familiebedrijf bestond al meer dan
honderd jaar. Hij was een ver-

trouwde verschijning in ons dorp
wanneer hij langsfietsie opzijn bak-

fiets, waarop hij dan een stoel had
staan.

Ik gun hem zijn pensioen, dal hij er

maar lang van mag genieten, maar
zijn verschijning op de bakfiets zal

gemist worden in het dorp, dat is

zeker.

En dan nu de VW
De kruiwagen met meloenen voor

de zaak van Aart Veer op de Grote
Krocht stond op het trottoir te

pronken en kreeg het predikaat:

..toeristische bezienswaardigheid."

Storm, regen en kou hebben het

geval daar helaas geen lang leven

gegeven. En toch is er voor de

velen, die in deze winterse zomer
zoeken naar verlier, bij onze 'VVV
nog veel te weten te komen wat er

alzo is te doen. Zowel aan de deur
als aan de ramen hangt het er deze

dagen vol met allerlei biljetten die

diverse gebeurtenissen vermelden

in en huilen Zandvoort, Ik telde de

laatste dagen 61 verschillende ob-

jecten, wa;irvoor aandacht werd ge-

vraagd en het was allemaal de moei-

te waard om daar eens kennis van te

nemen. De grote ,, klapper", die er

ook aanwezig is. mag wel eens e.\tra

genoemd worden, nl. de uitstekend

uitgevoerde ,,Toer-in-Krant", Het
is een uitgave van de Culturele

Raad van Noord-Holland, Een blad

met 16 pagina's vol wetenswaardig-

heden uit onze provincie. Om eens

lekker te loeren en er echt eens ,.uit

te zijn" kan men een van de uitge-

schreven toeren maken en dan doet

men precies wat het motto van dit

ja;ir is bij de Culturele Raad: Weg-
wezen uit Noord-Holland", Mocht
u uw gasten op dit blad willen

wijzen, dan is dat uitstekend, uant

een tijlage in liet Duits, Engels en

Frans is eveneens beschikha.ir.

Overigens werkt de Evenementen-
commissie onverdroten voort aan

hel programma voor deze ..zomer",

I-en der onderdelen daar\an was jl,

zalertlag te zien en te horen, nl, de

grote Harmonie ..Soli" uit Drie-

huis- Velsen. Met een rcnidgang

door het centnim en een sloloptre-

den op liet Raadhuisplein heeft dit

voortreffelijke ensemble onze gas-

ten- in winterkleren weliswaar -

uitstekend vermaakt.

Met zomerprogramma staal verder

op verschillende plaatsen te lezen

op de bekende biljetten met de

ingedrukte zon. Wilt u ook een
tiergelijk biljet ontvangen'.' E\'en

een telefoontje naar het kantoor op
het Schoolplein (17947) en de zaak
wordt geregeld!

K.Sr.
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Raadslid ongerust over exploitatie

"Konstruktie aangelegde

tennisbaan ondeugelijk"
ZANDVOORT - .lelie Atttma (Iraktie-

>o()r7iltcr \an de VVD) heeft het college

Uiten «eten dal hij ongerust is ten

aan/icn van de kwaliteit van de onlangs

aangelegde tennisbanen op het zweni-

bariconiplev ,.üc Duinpan".

In oen vni uitvoerig schrijven wijst hij

onder andere op het tcit dal de aange-
brachte kiinstvioer niet voldoet op deze
buitenbanen, dat hij moeilijkheden
voorziet met eventuele tennisspelers

dic een seizoenahonnement hebben, en
dat de exploit.uie van de banen in het

gevaar komt.

Opleverjngsdatum

De tennisbanen werden op 23 mei
longstleden met enig feestelijk vertoon
geopend. ..Omdat de door de tirma

Fiowin bestelde vloeren niet op tijd

geleverd konden worden, hebben wij

op dat moment genoegen genomen met
een tijdelijke vloer, namelijk de toer-

nooimatten die v\erden gebruikt bi| het

Vrouwen van Nu

ZANDVOORT - De vereniging Vrou-
wen van Nu heeft voor de maand juli

de volgende agenda samengesteld:

di. 7 juli: kontaktmorgcn in het Ge-
meenschapshuis, aanvang 10.00 uur,

met een praatje over de lessen en clubs,

die in september weer van start gaan.

Gast is de heer Koouij. die letb zal

vertellen over kunstgeschicdenislcssen

en de komende museumbezoeken.
Do. 9 juli: onder leiding van de heer P.

van Zalinge een wandeling over het

landgoed ..Caprera". Verzamelen om
10.00 uur bij de ingang (Kopje van

Bloemendaal).
Wo. 15 juli: fietstocht naar hel schilder-

achtige plaatsje Spaarndam, waar men
de gelegenheid kriigt om eens rustig

rond te kijken en ergens samen koffie

te drinken. Vertrek om 9.30 uur vanaf

de Rotonde, Zandvoort.

Wo. 22 juli: wandeling naar .,Parnas-

sia". Vertrek om 9.30 uur vanaf de

Rotonde.
Do. 30 juli: fietstocht, start om 9.30 uur

vanaf de Rotonde, Zandvoort, om
door de omgeving van Vogelenzang en

Bcnnebroek te toeren. In restaurant

,,Groenendaar' pauze om koffie te

drinken.

Informaties over alle wandel- en fiets-

tochten te verkrijgen bij mevr. F. v.d.

Kruijs, tel. 14825, Zandvoort.

ABN-tocrnooi". zegt zwembaddirek-
teur Hans Mollcrus desgevraagd.
..Het betreft hier een tijdelijke vloer,

die slechts op enkele plaatsen werd
gelijmd. Het slechte weer van de laat-

ste weken heeft er voor gezorgd, dat er

vocht onder deze vloer ontstond, waar-
op WIJ het beter hebben geoordeeld
deze vloer in zijn totaal te laten verwij-

deren. Oindat de ondergrond spie-

gclglad is, van een uitstekende kwali-

teit asfalt, hebben wij hierop de banen
opnieuw uitgezet. Bovendien hebben
WIJ alle abonnementshouders hiervan

telefonisch in kennis gesteld. In af-

wachting van de levering van de door
ons bestelde vloer wordt er nu op deze
onderlaag getennist, en ik moet zeggen
dat WIJ slechts één klacht hebben ont-

vangen. Sterker nog, wij hebben
slechts begrip ontmoet voor de situatie,

en er zijn zelfs al tcnnisabonnemenien
verkocht voor het volgende zomersei-
zoen terwijl er ook al winterabonne-
menten zijn verkocht."

Dirckteur Mollerus zegt wel begrip te

hebben voor het misverstand dat mis-

schien is gerezen over de kwaliteit -van

de te gebruiken kunststof. Hij onder-
kent niet dat het wellicht verstandiger

was geweest, tijdens de opening te

wijzen op het feit dat de aangebrachte
vloer een noodoplossing is geweest in

afwachting van de bestelde.

Randstad Publicaties

Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-2841
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'Bis et Beau'Dmsgbaar en exclusief
ZANDVOORT ' Na haar textielschool en hel opdoen van ervarmt; is dan voor Monique Oostveen het grote moment
gekomen. Sinds kort heeft zij haar eigen zaak geopend aan de Thorbeckepassage in Zandvoort, die zij voorzag van de
passende naam ,,Bis et Beau''.'

Deze zomermode van 1981 die zo supervrouwchjk is met veel zachte stoffen en linten kan men weer vinden in de collectie

van Monique Oostveen. Het feit dat ze veel importeert uit Frankrijk en Italië is daar natuurlijk debet aan, doch ook het

oog van de inkoopster. Zo zijn er ragfijne gebreide sets, rok en blou.'se/jumper, veel exclusieve feestelijke kleding, die

toch goed draagbaar is bij andere gelegenheden, veel snede en leer. , . Voor mij geen alcantara, het moet echt zijn", zegt ze
terwijl ze de voordelen van suède en leer opnoemt.
Wü men zich sportief kleden dan kan men ook bij Bis et Beau terecht, want de collectie van Philip Salvet brengt op dit

gebied werkelijk alles in een eindeloze variatie van bijpassende vestjes, hesjes, tassen, pantalons, blouses, jumpers, jacks

etc.

Vrouwen die iets nieuws zoeken, iets exclusiefs en draagbaars kunnen het beste even binnenstappen. De collectie is tot

maal 44, alhoewel maat 46 met ontbreekt. Openingstijden: van maandag t/m zaterdag van 10.00 - 19.00 uur, zondags
gesloten, adres: Thorheckestraat 13-

Expositie in Casino
ZANDVOORT - In Casino Zandvoort
vindt momenteel een verkoop-exposi-

tie plaats van botanische bloemenaqua-
rellen van Clémy Banning-Zürcher.
geboren te Heemstede en thans wonen-
de in Sint Michielsgestel (Brabant).

De expositie omvat een 27-tal aquarel-

len van grote, kleine, in knop, in bloei

of van gedroogde bloemen van de
meest uiteenlopende soorten en zijn

alle in een passé partout ingelijst.

Clémy Banning wordt geboeid door de
verrassingen die de natuur biedt. Grote
boeketten, studies van bloemtakken,
grassen, mossen en paddestoelen zijn

in haar werk Ie vinden dat in elk

mterieur en .seizoen een frisse en gezel-
lige sfeer geeft. Afgezien van de schil-

dertechniek komt er heel wat voor
kijken voordat een toonbare bloeme-
naquarel is gemaakt. Bloemen leven,

groeien en zijn kwetsbaar en kunnen
het beste bij daglicht geschilderd wor-
den om de juiste kleur en lichtval te

kunnen treffen. Ondanks deze prakti-,
sche problemen weet deze kunstenares
haar studies, ideeën op doeltreffende
wijze op het doek over te brengen.

Het schilderen van Clémy Banning-
Zürcher is een race tussen natuur en
gezin. Zij is gehuwd en heeft drie

dochters, één van zes, zeven en negen

en zij tracht zich zo goed mogelijk

tussen beide arbeidsintensieve taken te

verdelen. Na een middelbare schoolop-

leiding, begon zij met haar opleiding

aan de academie ,,Des Beaux Arts" te

Parijs en volgde lessen bij Hans van

Lanschot-Prins te Vught en bij Hendrik
de Laat te 's-Herlogenbosch. Tentoon-
_stellingen_ va.n_ haar werken vonden
reeds eerder plaats in 's-Gravenhage,

Heemstede, Bloemendaal en Amster-
dam.
De expositie van botanische bloemena-
quarellen van Clémy Banning-Ziircher

is tot 22 augustus 1981 dagelijks te

bezichtigen in Casino Zandvoort, van
14.00-02.00 uur.

Aangeschoten

ZANDVOORT - Maandagavond 22

juni vond een aanrijding plaats op de
Hogeweg, waarbij door één bestuurder

vier auto 's werden beschadigd. Behal-
ve het voertuig dat hij zelf bestuurde,

ramde hij nog drie geparkeerdstaande
wagens. Bij zijn aanhouding vertelde

hij dat hij slechts een mede inzittende

van de auto was geweest. Hij vond
echter dat de zijn vriend, te veel drank
had gebruikt en dat hij zelf beter in

staat zou zijn te rijden. ïlet resultaat

was dat hij zonder rijbewijs deze taak

wel ,,even" overnam. Een blaastest

wees uit dat hij 0.8 promille alcohol in

zijn bloed had, terwijl zijn vriend met
een hoofdwond naar het Diaconessen-

huis moest worden vervoerd, omdat
deze door de botsing met zijn hoofd
door de voorruit vloog.

Opening van De Frietpot

ZANDVOORT - Snackbar ,,De Frietpot" is op vrijdagavond 19 juni

feestelijk geopend, zó feestelijk dat de vele bloemstukken en planten amper
een plaatsje konden vinden, en eigenaar Nico Nelles er maar enkele mee naar
huis heeft genomen.

Nico Nelles is geen onbekende, want al sinds begin mei drijft hij deze
snackbar, en in die tussentijd is men er speciaal in de omgeving van de
Vondellaan achtergekomen dat frites dé specialiteit zijn. Overigens niet zo
verwonderlijk, want deze frites worden door de eigenaar zelf ingekocht als

aardappel, geschrapt, gesneden, voorgebakken, waarna ze uiteindelijk in

grote zakken over de toonbank gaan. ,, Momenteel i.s de prijs per zakje een
kwartje hoger, maar dat komt door de nieuwe aardappelen die zo duur zijn. Ik

verwacht na enkele weken weer op de oude prijs van ƒ 1,10 per zakje te

komen", aldus Nico.

Overige specialiteiten, allemaal zelfgemaakt, zijn de gehaktballen, de saté

(echte varkenshaas), hamburgers etc. ,,De bere-hap" smaakt ,,bere-goed".

Voor degene die nog geen kennis* gemaakt heeft met de Frietpot en zijn

eigenaar, vermelden wij (bijna overbodig) het adres: Vondellaan la, vlak bij

de spoorwegovergang. Openingstijden van maandag t/m zaterdag van 12.00-

24.00 uur, zondags van 13.00-20.00 uur. Wanneer het mooi weer is kunt u
buiten op het terrasje van uw snack genieten.

foto Europress

Autobedrijf Zandvoort

Hele maand juli zeer

bekend merk autoradio kado
bij aankoop van een nieuwe
auto.

^ Wij zijn hét aangewezen
adres voor AGIP-motorolie!

lausi

'.^ -^
s.

<*'
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Moulin Rouge \h/intin tweede divisie

Geroutineerd Enkabé te sterk

voor L1sis in ZVM-toémooi
ZANDVOORT - Het door Zandvoori-

mccuwen georganiseerde en het door de
Nutsspaarbank gesponsorde, elfde zaal-

voetbaltoernooi is in alle opzichten een

zeer geslaagd evenement geworden.
Ook het publiek liet het niet afweten.

Bijna «f een geheel volle sporthal volgde

een maand lang elke avond het zaalvoet-

bal, dat in de eerste divisie van bijzon-

der hoge kwaliteit was. De finale-avond

overtrof echter alle voorgaande avond-

Nog voor de doelwisseling wist Enkabé
CBJgc afstand te nemen van L'Isis. Een
punter van Johnny M,ctgod en een
keiharp knal van Gerry>Mühren zorg-

den vjoor 2-0.

Door deze achterstand was L'Isis ge-

noodzaakt te komen, waardoor Enka-
bé de nodige ruimte voor de counter
kreeg. Een zo'n counter betekende al

snel 3-0. Mühren en Metgod speelden

de defensie van L'Isis geheel uit en

eindstand op 6-3, waardoo Enkabé
voor een jaar in het bezit kwam van de

wissclbckcr.

De strijd om de derde en vierde plaats

was eveneens het aanzien waard. Fote-

litho en Hong Kong speelden volop op
de aanval waardoor er menige span-

nende situaties voor de doelen onston-

den. Fotolitho, de kampioen van vorig

jaar, wist door een 5-3 zege de derde

plaats te bemachtigen. Voor Fotolitho

en. Een stampvolle Pellikaanhal (onge-

veer 1200 toeschouwers) volgde gespan-

nen de strijd om de derde en vierde

plaatsen en de fmales. De finale in de

eerste divisie leverde een ovcrwinhlng

op voor de Enkabé. Met 6-3 bleven zij

de meerdere over L'Isis. De tweede

divisie gaf als winnaar te zien Moulin

Rouge, dat HB Alarmsystemen met 2-1

de baas bleef.

Eerste divisie

De finale tussen Enkabé en L'Isis

leverde een open strijd op. In ' de
beginfase leek het er geenszins op dat

L'Isis het onderspit zou gaan delven.

De beste kansen waren zelfs voor de
mannen van coach Rob Bogaard, maar
in het doel van Enkabé redde Ed
Metgod enige malen fraai. Bij het snel

op en neer gaande spel toonde de

doelman van L'Isis, Piet Drommel, ook
in goede vorm te zijn. Gerry Muhren
bracht vele malen de handen van de

toeschouwers op elkaar met perfckt,

technisch spel.

laatstgenoemde schoot eenvoudig in

het verlaten doel. De strijd leek gestre-

den, maar toen Mühren twee strafmi-

nuten opliep, keerden de kansen volle-

dig. In dezeiwee minuten werkte L'Isis

de achterstand in zijn geheel weg.
Doelpunten van Frans Sjardijn, Jos

Tramp en Niekerk brachten de stand

op 3-3, waardoor de spanning volledig

terug was. L'Isis bleef drukken maar
kon toch niet toeslaan. Het was Enka-
bé dat zich goed herstelde en via Vonk
opnieuw de leiding nam, 4-3.

Strafschoppen brachten hierna de be-

slissing in deze prima fmale. Eerst

mocht Marcel Liesdeck van L'Isis het

vanaf zeven meter proberen, doch
doelman Metgod redde uitstekend.

Even later deed Spelbos het aan de
andere kant veel beter. Vanaf de stip

liet hij doelman Drommel kansloos, dit

betekende 5-3. L'Isis kreeg opnieuw
een kans om dichterbij te komen. Nu
was het Wim v.d. Spil die een straf-

schop trachtte verzilveren, maar ook
hij faalde. Spelbos bepaalde vlak voor
het einde, met een enorme knal de

Aanvoerder Theo Vonk van Enkabé
blij met veroverde wisselbeker.

Succes voor AFAFA4ra§ner
ZANDVOORT - Peter Koopman, al woord aan krachttraining kan doen.

zes jaar aan de Academy for Asian

Fighting Arts verbonden als karatele- DOJO
raar en bestuurslid, heeft zijn CIOS
opleding zeer succesvol afgesloten.

Hij behaalde namelijk naast zijn 2e dar.

judo eveneens het diploma krachttrai-

ner. Doordat hij zijn 2e dan judo

behaalde is Peter Koopman nu naast

rijks-erkend karateleraar tevens rijks-

erkend judoleraar. Gelijktijdig met
zijn zware studie voor judoleraar volg-

de hij de door de Nederlandse Sportfe-

deratie georganiseerde cursus kracht-

training. Aan deze cursus werd deelge-

nomen door 30 cursisten, waarvan er

uiteindelijk acht geslaagd zijn. Het
NSF organiseerde deze cursus in sa-

menwerking met de VU in Amsterdam
voor de eerste maal, zodat de gemeente
Zandvoort een van de wemige gemeen-
ten in Nederland is waar men verant-

Gelijktijdig met dit succes van een van
zijn trainers is de verbouwing van de
dojo en krachttrainingsruimte aan de
Brugstraat gereedgekomen. Momen-
teel wordt de laatste hand gelegd aan
de inrichting van de ruimte op de
bovenverdieping waar de kracht-appa-

ratuur komt te staan. De apparatuur
waar de Afafa over gaat beschikken is

de enige van vele die door de zeer

strenge tests van NSF en VU van
Amsterdam is gekomen als werkelijk

veilig en doelmatig op krachttraingc-

bied. Belangstellenden zijn van harte

welkom op het adres Brugstraat 15-17

waar vanaf 19.00 uur gaarne verdere

informatie verstrekt wordt over lessen

karate, kickboxing, judo, krachttrai-

ning, keepfit en figuurverbetering.

(Adverientie)

I VAKANTIE IN I

I EIGEN LAND?
{
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scoorden Rob v.d. Ncderend (2.x), Rob
van Bergen (2x) en John Wcycrs,

terwijl Ed Vastenhouw, Menno Vissers

en Henk van Ingen de doelpuntenpro-

duktie van Hong Kong voor hun reke-

ning namen.

Tweede divisie

De finalewedstrijd in de tweede divisie

tussen HB Alarmsystemen en Moulin
Rouge was van minder gehalte. Twee
zeer voorzichtig spelende teams, zodat

er weinig scoringskansen ontstonden.

Het duurde tot de 18e minuut, voordat

er enige beweging in de strijd kwam.
Norbert Visser opende de score voor
HB, maar lang konden zij de voor-

sprong niet vasthouden. Een hoek-
schop voor Moulin Rouge in de volgen-

de minuut, kwam ongelukkig tegen het

hoofd van Bennie Roode, en de bal

verdween in eigen doel 1-L

In de tweede helft waren de betere

kansen voor Moulin Rouge, maar de
doelpaal stond twee maal een treffer in

de weg. Ook HB had pech met een
schot tegen de paal. De verdiende

winnende treffer voor Moulin Rouge
kwam in de 8e minuut van de voet van
Ed Hilterman, 2-1. HB drukte wel om
de gehjkmaker te forceren maar verder

dan een schot tegen de paal kwam het

niet.

Aleichem en REA moesten onderling

uitmaken wie de derde plaats zou
pakken. In een open wedstrijd met
weinig krachtsverschil was het uiteinde-

lijk Aleichem Boys dat met 4-3 aan het

langste eind trok.

Veteranen

Bij de veteranen was de strijd tot aan
de laatstfe wedstrijd geheel open. Pim
Jansen Olds en Perroquet vochten een
spannende strijd uit om het kampioen-
schap. De oudjes van Pim Jansen

behaalden uiteindelijk door een nipte

2-1 overwinning de eerste plaats. In

deze afdeling werd Hairshop tweede en

Perroquet derde.

Tussen de bedrijven door werden er

diverse prijzen uitgereikt zoals voor de

beste spelers en coaches, doch de

aanwezigheid van verzorger Arie Loos
mag wel even gememoreerd worden.

Elke avond was hij aanwezig, waarbij

hij meer dan 250 maal verzorgend

moest optreden. Gelukkig bleken het

niet alle ernstige gevallen te zijn, doch
,,slechts" zes maal moest er gips aan te

pas komen. De organiatie kan echter

terugzien op een uitstekend toernooi

en heeft daarom nu besloten om het

volgend jaar opnieuw 48 teams te laten

strijden om de diverse bekers.

•

TOMATENCREMESOEP @
geurige tomatensoep A

met room.
, ^

3-SO 1^
VARKENSHAAS- ®
MEDAILLONS 9

iri de botergebakken en over- ^k
goten met een hecrli/ke 2[
champignonssaus, daarbif ^P

twee soorter\ groenten, frites A
en gebakken aardappelen. ^

9 15.96
COUPE DIRCK lil

vanille -tis met advokaat
en slagroom

•

3.95

9

met vriendelijke bediening

9 Vosselaan 15
A HILLEGOM
^ Tel.: 02520 -15347

nHorgen opent Dirck lil

Hf~ I-T Z" "Pf'-f 3?-

ZANDVOORT - Morgen opent om
9.00 uur de grootste slijterij van Zand-
voort en omgeving. Dirck III heeft

namelijk aan de bekende supermarkt

aan de Burgemeester Engelbertstraat

een geheel nieuw onderkomen voor de

slijterij gebouwd.
Bovendien zal in de naaste toekomst de

uitbreiding van supermarkt tot multi-

iiiaikt plaatsvinden. In een nieuwe
royale hal zullen straks een kaasafde-

ling, poeliersafdeling, vers gebrande
notenshop, een foto-sigarettenwinkcl-

tje worden geopend naast de bekende
warme bakker en ambachtelijke slager

die er nu reeds zijn gevestigd.

Verder zal het cntrecgedeelte worden

verfraaid met niooic sierbcstraling,

planlcbakken en gezc/lige zitbanken en

een aangepaste gcvelaankleding rond-

om de gehele multimarkt die een zeke-

re allure zal hebben.

Uitbreiding van de verkoopruimte,

waardoor bredere looppaden ontstaan

en de artikelen overzichtelijker opge-
steld kunnen worden zijn in de plannen
opgenomen.
De supcrslijtcrij die morgen zal worden
geopend is dus pas het begin van de
"mieuwe multimarkt in Zandvoort. In

deze slijterij is nu ruimte voor het

overzichtelijk opstellen van wijnen uit

veel landen /streken (honderden soor-

ten) want Dirck III heeft naam verwor-

ven als wijnverkoper. Veel wijnen wor-
den rechtstreeks gcimpoitcrd ot in

samenwerking met bekende wijnspe-

cialisten in Nederland op de murkl
gebracht. Niet alleen de wijnen uit

Frankrijk, Portugal, Spanje en Duits-

land, maar ook die uit Griekenland en
Australië. Deskundig advies voor de
klanten is beschikbaar, want alleen

mensen met vakkennis zijn behulp-

zaam in de slijterij, dus voor een

vakkundig advies wordt borgge.staan.

De multimarkt van Dirkson zoals
deze er in de naaste toekomst uit zal
zien.
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Burgemeester Machielsen en wethouder Termes werpen als eersten een munt in de klok die hen recht geeft op
het allereerste partijtje squah in de nieuwe sportaccommodatie van Wim Buchel. Wim en Atie Buchel kijken

glimlachend toe. (Foto: Europress).—Squashcourt Buchel geopend

—

ZANDVOORT - Zandvoort is wederom een sportaccommodatie rijker. En wat voor en. Nadai in 1968 de sportschool

werd geopend en in 1973 de sauna,werd nu het sportccntcr v.-ip VVim Buchel aan de A.J. v.d. Moolenslraat 47 uitgebreid

met een werkelijk schitterend sqashourt. ,,Een prachtige aanwinst voor Zandvoort" hoorde men tussen de vele

genodigden.
Wim Buchel nodigde de heer H. Machielsen en wethouder van sportzaken de heer J. Termes uit om do opening te

verrichten. Het werpen van een munststuk in een klok gaf de beide heren de gelegenheid om een uur lang de strijd met

elkaar aan te binden. Na ongeveer vijf minuten werd de strijd onbeslist beëindigd en lieten de beide spelers het verder

over aan twee squashers, die een partij speelden d\c van een iets hogere kwaliteit was.

Dat het swuash een snel opkomende sport is blijkt wel uit het feit dat het nieuwe squashcourt van Wim Buchel op alle

avonden reeds bezet is. Overdag kan er nog wel gespeeld worden, maar dan moet men er snel bij zijn.

WULLVM V. d. WliKFK

Kommende zaeterdag op 't strand

voor de Rotonde gien zandbouw
maer wel een wedstraid in 't

sneeuwpoppe maeke. Allienig as 't

dooit gaet 't spul niet deur.

Tennistoernooi Zandvoort
ZANDVOORT - Het traditioneel be-

gin juli door de tennisclub Zandvoort
georganiseerde Open Toernooi belooft

ook dit jaar weer zeer interessant te

worden. De belangstelling van buiten

het district Haarlem is erg groot. Zo
zullen dit jaar weer enige sterke Duit-

sers starten en is er belangstelling van

enige hoofdklasse-spelers uit Amster-
dam en sterke overgangs A-spelers uit

o.a. Maastricht.

Of de Haarlemse districtstop in de
B-afdeling, welke in de personen van

H. Schniidt, H. Bruggeman, M. Win-
ter, Xandra Weller etc. aanwezig is, de
finales zal kunnen bereiken, wordt
door de wedstrijdleider bestaande uit

G. v.d. Bogaert sr., L. v. Kent, H.
Kempenaar en G, v.d. Toorn sterk

betwijfeld.

Door de bondsgedelegeerde Th. Hinlo-

pcn zijn dan ook bij de heren in de
B-afdeling de Hoofdklasse-spelers

Wiersma (eindelijk weer eens op Zand-
voort) en Ekker vóór Schmidt en Brug-

geman geplaatst.

In de C-afdeling is de jonge Duitser

Bühlen als eerste geplaatst vóór Lem-
beck. Piekert enz.

Bij de dames in de B is Xandra Weller
als eerste geplaatst en zal Edith Lem-
beck haar plaats waar moeten maken.
Al met al zal wedstrijdleider G. v.d.

Toorn sr. zijn handen vol hebben om
het toernooi met meer dan 300 partijen

in de gestelde termijn gereed te krij-

gen, waarbij de finales, welke evenals

de voorgaande partijen zeer spannend
moeten worden, zijn gepland op zater-

dag 11 juli.

— r

Dat het Zandvoort-toernooi niet alJeert

in spel maar ook in prijzen zeer interes-,

sant beloofd te worden, dankt men aan
tal van bedrijven uit de regio, en Arfu
regentechniek uit Zandvoort.

]

ledere tennisliefhebber, de sport met
de meeste beoefenaars, wordt dan ool^

sterk aangeraden de reis naar Zand-
voort te maken om in de toernooiweek
op het prachtig gelegen Zandvoortpark
aan de Kcnnemerweg van gegaran)-

dcerd goede en spannende wedstrijden

te genieten.
'

Verregend racefestiva!

Eindelijk
ZANDVOORT - Koude, maar vooral

regen en foch nog twintigduizend toe-

schouwers. Weliswaar de helft van vo-

rig jaar, maar met dergelijke slechte

weersomstandigheden mag de CENAV
beslist niet ontevreden zijn over de
opkomst voor het gratis racercstival.

Dat velen het volledige programma niet

uitzagen en doorweekt huiswaarts keer-

den is te begrijpen. Bovendien hadden
zij Cor Euser zijn leiderschap in zowel

het nationaal als Benclux-kampiocn-
schap voor formule Ford 1600 zien

verstevigen middels een overwinning en
Huub Vermeulen zien verliezen en win-

nen bij resp. de sportscars 2000 en
formule Ford 2000. Vot'g daar nog hij

de Euroserie sports 2O0O, die de Zweed
Hans Edvinsson vroeg in de middag op
zijn naam schreef en de belangrijkste

wapenfeiten van een verregende race-

dag zijn gemeld.

Hoewel het raceseizoen nog lange tijd

duurt is het nu al duidelijk dat het

Racing Team Holland met Cor Euser

en Jaap van Silfhout een prima greep

heeft gedaan. Euser kon zondag zijn

zevende overwinning turfen en Van
Silfhout maakt het sukses van het RTH
compleet door achter zijn teamgenoot
de tweede plaats te bezetten van zowel

het nationaal als Benelu.v-kampioen-

schap. De verwachting lijkt dan ook
gerechtvaardigd dat de vierentwintigja-

rige Euser volgend jaar op hoger ni-

veau gaat meedraaien.

Betere tijden schijnen eveneens aange-

broken voor Berend Oebenus Kap-
teyn. Na met veel pech gekampt te

hebben kon de Zandvoorter dan einde-

lijk zijn .snelle Ford RS 2000 als eenste

over de finish brengen. Steeds was er

wat geweest. Was het geen leeglopende

band dan was het wel een losgeschoten

pakking die de op\'olgcr van Ernst

Antomdes bij sponsor Jaap Winter \ an

de zege afhielden. Slechts met polc-

pobitions hdd Berend tot voor zondag

kunnen bewijzen dat hij wei degelijk

hard rond kan gaan. Na de laatste

Pinkster-race was de misère zelfs com-
pleet toen voor de deur van zijn spon-

sor alle reserveonderdelen inclusief

banden en velgen uit de servicewagen

waren ontvreemd. Nog toonde Jaap
Winter zich niet verslagen. Na een rit

naar het Duitse Koblenz was de zaak

weer compleet en zondag mocht het

hechte team dan eindcli)k de zo ver-

diende vruchten plukken van alle in-

spanningen.

Normaal gesproken kan het kampioen-
schap in de klasse tot 1300 cc Frans

Derr niet meer ontgaan. Opnieuw ze-

gevierde de Zandvoorter in zijn Talbot

Rallye 3 en opnieuw bedroeg zijn

voorsprong zo'n twintig sekondcn op
de concurrentie. Om alle twijfels weg
te nemen besloot de technische com-
missie de motor aan een grondig onder-

zoek te onderwerpen. Aangc/ien de

race op zaterdag was gereden en Frans

Paraplu's op.

blijven.

De formule Ford-rijders geven er vlak voor de start de voorkeur aan om zo lang mogelijk droog te

in staat te stellen deel te nemen aan de
invitaticrace voor alle toerwagenklas-

sen op zondag, werd de motor vcrge-

geld. Volgens Frans kunnen de techni-

sche heren zich de moeite besparen,

want zo zegt hij: ,,De concurrentie js
langzamer geworden, tenvijl ik eVeii

snel ben als vorig jaar. Dezelfde mot'pr

IS vorig jaar ook al uit elkaar geweest

en in orde bevonden, dus ik heb nicts^te

vrezen" %
Eerdergenoemde inMtaticrate stefde

overigens niet veel voor. Htit werd Je
duidelijk dat een dag tevoren reeds ótB

de punten was gestreden (Moritz w^
voor Frankenhout en Hemmes). IJ^^t

\uur was eruit. Het veld had besloten

tot vier ronden voor het einde JhSj

elkaar te blijven. Leuk voor het ooig,,

maar meer ook met. SlcChls in de
slotfase werd er nog even ,,tetrapt"''êji

nu was het Fred Frankenhout die zi|n

Opel Mon/a als eerst o\er de streep

bracht voor de Caniaro's van Henny
Hemmes en Bert Moritz.'

Een tweede plaats iii de corsio manche
en de zege m do finale biaCht Jaap \an
der Ende de eindovcrwirining bij de
Renault 5 Alpine. Dooi een eerste on

tweede plaats werd John 'Vos tweede,

gevolgd door Jolin Posinla De F.uro-

serie om de Townsend riioroscn Trop-

liv vcilicp voor Huub Vermeulen te-

Ictirsicllend Vertrokken; ^all Pole-po-

siliun lipe hij bij de sports 20UÜ snel

weg. Het duurde sleclits een ronde
Door een natte onstekiag verdween de

topsnelheid uit do Lola.T590, metials

gevolg dat Huub zidi n'aar s-en uitein-

delijke ncgeiKlc plaatjS moest laten

terugx allen Winnaar word de Zwijed
Hans Edvinsson. voor de eveneens mol
een natte oiislekiiig kaïnpcnde Ro', de

Giava de SaKi. Stanley Dickens word
derde. Do Zweed blijU hierdoor leider

in het kampioenschap.

Toch zou Huub Vermeulen nog het

zoet dor overwinning proeven. Bij de

torniulo I''ord 2000.' toonde hij zich

opnieuw hoor en .' moester op de

spekgladde baan. Alleen Rob Tennant
bleek in stgat hem te volgen, Aan do

streep kwam de Brit een fraktie van

oen sckondc to kprt. Aan de dorde
plaats had Basill Mann voldoende om
leider te blijven in' de drie klassemen-

ten te weten: de golden Lion Trophy,
het Nederlands kampioenschap en het

Benelux-kampioenschap.
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Lekkere
fl Jï. * Banketbakkerspudding

5(t Banketbakkersijs

^ Diverse sauzen

Niet vergete
Grote Krocht 23. 02507-14404

Biedt deze week speciaal aan:

[ensfricandeay kilo 15,- nu

ieiïifappen

lalf om half

kilo van 15,- nu.

kilo van 8,75 nu

Bundergehakt
Voor de boterham:

Leverkaas

kilo van 12,- nu.

KABormK
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Weekenddiensten
Datum 4-5 juli 1981

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman,
Mol en Ridderbos.
Arts: F N. Ridderbos, Emmaweg 5,

tel 12633. Verdere inlichtingen om-
trent de weekenddiensten worden ver-

strekt via de telefoonnummers van de
huisartsen: Anderson, tel. 12058;

Drenth, tel. 13355; Flieringa, tel.

12181, Zwerver, tel. 12499.

Tandarts: tel. 023-313233.

Wijkverpleging: zt. Tr. Spek, Van Len-
nepweg 42 hs , Zandvoort, tel. 18741.

Apotheek: Zeestraat apotheek, N. v.

Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel.

02507-14437, b.g.g 023-313233.

Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbecke-
straat 17, tel. 15847.

Geslachtsziekten: voor algemene infor-

matie, tel. 023-320202, dag en nacht.

Storingsdienst gasbedrijf: tel. 17641.

Politie: tel. 13043.

Brandweer: tel 12000.

Taxi: tel. 12600 en 16843.

Algemeen maatschappelijk werk Zand-

voort: Noorderstraat 1, tel. 13459,

b g.g. 023-320899 of 320464, Spreekuur
op werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

WATERSTANDEN
Zandvoort - De waterstanden voor de

komende week:
Datum:

maandagavond van 7 00 tot 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze
liulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er
voor de vrager geen kosten aan verbon-
den zijn.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening

Zandvoort: voor informatie, advies en
hulp, tel. 17373. Op alle werkdagen
van 11.00 tot 12.00 uur. Ook schrifte-

lijk, postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Wctswinkel: Gemeenschapshuis, Louis
Davidsstraat. Eerste en derde woens-
dag van de maand van 17.30 tot 18.30

uur.

Crisiscentrum: Schotersingel 2, Haar-
lem, tel. 023-256198. Geeft direkt hulp
wanneer u die nodig heeft bij acute

problemen.
Stichting wijkraad Nieuw Noord: tel.

18083.

Burgelijke sland

2]uli

3 juli

4 juli

5 juli

6 juli

7 juli

8 juli

9)uU
Waterstanden:
4.39 uur.

HW LW HW LW
4.18 0.02 16.49 12.30

5.10 51 17.37 13.27

5.56 1.41 18.24 14.18

6.36 2 28 19.11 14.44

7.21 2.53 19.55 15.28

8.10 3.57 20.21 16.10

9.00 4.43 21.32 16.54

9.56 5.32 22.27 17.45

donderdag 9 juli EK

kerkdiensten

Hervormde kerk, Kerkplein: 10.00 uur:

ds. W.FI. Schmitz-Buijs, crèche aanwe-
zig.

Jeugdhuis achter de kerk: geen jeugd-

kapel.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:

09.30 uur: ds. L. Dorst van Santpoort;

19 00 uur: geen dienst.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-

straat 15: geen dienst.

Rooms Katholieke kerk

Parochie St. Agatha, Grote Korcht:

zaterdag 4 juli: 19.00 uur: eucharistie-

viering met orgel en samenzang; 20.00

uur: eucharistieviering in de Duitse

taal.

zondag Sjuli: 8.45 uur: stille eucharis-

tieviering; 10.45 uur: eucharistieviering

met orgel en samenzang.
Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 14:

9.30 uur: ds. R. Hengstmangers van

Ha'sFlem, gemeenschappelijke dienst

met de Ned. Herv. kerk; 19.30 uur: ds.

L J. Boeyinga.

Hervormde kerk. Kerkplein: zaterdag 4

juli: 19.30 uur: dienst in de Duitse taal,

voorgangers ds. Eichorn van Rotter-

dam.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere

aankondiging zondag 9.30 uur en 16.00

uur; woensdag 20.00 uur: dienst in

gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-
Noord.
Nederlandse Christelijke Gemeen-
schapsbond: tot en met augustus a.s.

geen diensten in huize Pniel,

Zuiderstraat 3.

Volle Evangelie Gemeente: zondagmor-

gen 9.45 uur: dienst m gebouw Voor-

straat 100 te Katwijk aan Zee.

Geboren:
Remco, z.v. P.H. Siertsema en E.H.M,
de Roede; Angela Pasqualina Antoi-

netta Rita, d.v. O. Caffioen C.H.E.A.
van Nes; Jeroen Jan Frank, z.v. J.F.M.
Mutsaerts en M.C. Bodt; Wiebe Arend
en Sjocrd Frederik, zonen van R.K.
Rovers en P. Terol

Ondertrouwd:
A. Hartsuiker en H.M. Bremer; P.J.

Sebregts en J.P. Kalf.

Gehuwd:
D. Spaans en T. Zwaag; R. Zwemmer
en I. Smit; P.L.R. Jansen en A. Zwem-
mer.

Overleden:

Cornelis Appel, 84 jr.; Jacob van den
Eijkhof, 69 jr.; Daniel Gillissen, 76 jr.;

Adriana de Jong, geb. Hoogkamer, 78
jr.

Geboren: Sylvia Karin, d.v. J.B. Post-

ma en U.L. Bub; Tijl, z.v. R.J. Siebe-

ling en M.H. Koers; Roderick en Ma-
riecke, zoon en dochter van Ed en
Aadje Fransen.

Ondertrouwd:
Halewijn.

Joh. Filmer en G.K.

Gehuwd: J.G. Koops en J.A.A. van
der Ham

Overleden: Johannes Klok, 57 jr.; Ca-
tharina M.A. Munnik, geb. van der

Wielen, 83 jr.; Carohna F.M. Egelie,

geb. Philippeau, 79 jr. en Klaas J.

Hallebeek, 92 jr.

Evenementen

ZANDVOORT - In de komende pe-

riode wordt door de Stichting VVV
Zandvoort bekend gemaakt dat de
volgende aktiviteiten zullen plaatsvin-

den:

Zaterdag 4 juli: NATIONALE FOLK-
LORE MANIFESTATIE ZAND-
VOORT, Gasthuisplein, aanvang
13.30 uur.

Zondag 5 juli: SPRINGCONCOURS,
paarden en pony's, manege Rob v.d.

Berg, aanvang 9.30 uur.

Maandag 6 juli: RIJPAARDEN EN
PONYKEURING, manege Rob v.d.

Berg, aanvang 14.00 uur.

Dinsdag 7 juli: AVONDHET-
STOCHT, ± 30 km, vertrek v.a.

strandpav. 8, aanvang 19.00-19.30 uur.

Zaterdag 11 juli: BALLONOP-
TOCHT, start WV-kantoor, aanvang
19.30 uur.

Zaterdag 11 juli: WINDSURFWED-
STRIJDEN, strandpav. IB, T. Aker-
sloot, inl. tel. 12547.

IN-GEZONDEN
(•utnn «MrantwMrtfn« ««r rMabttal

Ongeluk (1)

Naar aanleiding van het trieste on-

geluk zondag 28 juni, waarbij een
jonge paardrijdster gewond en het

paard zwaargewond direct moest
worden afgemaakt, vragen wij ons
af hoe het mogelijk is dat er zulke

jonge kinderen op paarden zondags
de razend drukke Zandvoortselaan

moeten berijden, er zijn er bij die

de plotseling schrikkende dieren

absoluut met in bedwang hebben.
Het hoeft niet altijd zo triest af te

lopen als zondag voor mijn deur,

maar waarom geen fijne duintnp
met die dieren, 't is ook sport, maar
men tennist of voetbalt toch ook
niet op drukke snelwegen??

R van Deursen-Switscr

Ongeluk (2)

Zondagmiddag 28 juni jl. gebeurde
op de Zandvoortselaan een vrij

ernstig ongeluk waarbij een paard

met ruiter betrokken waren Het
pa.ird was ergens van geschrokken
en belandde over een auto op de
rijweg. liet paard was zo erg ge-

wond dat hel ter plaatse moest
worden afgemaakt en de berijdsfer

werd naar het ziekenhuis gebracht.

Mijn vraag is waarom moeten op
drukke dagen paarden aan weers-

kanten van de Zandvoortselaan lo-

pen. Ook het ruiterpaard is op zulke

dagen een gevaar. Wat gebeurd er

bijvoorbeeld als een paard op hol

slaat en er rijdt nel iemand van
Nieuw Unicum in een invalidcnwa-

gen'' Door de duinen lopen prachti-

ge ruiterpaden. Die zijn er niet voor
niets. Dus ruiters wees verstandig

en gebruik zo min mogelijk de
verkeerswegen en blijf lekker in de
vrije natuur. Laat zoiets als zondag
svp oonit meer gebeuren.

R. v.d. B.

(Naam en adres bij redactie be-

kend).

v.

Kettingen

Als u dit woord leest zult u misschien

direct vermoeden wat hiermee bedoeld

wordt, nl. de afsluiting van de Prinses-

seweg op de marktdag.
Waarvoor? Voor de auto's soms?
Die rijden toch gewoon om deze afslui-

ting heen en nemen de stoeprand even,

of stonden die auto's er al vóór de

ketting geplaatst werd?
Het wordt anders als je je moet ver-

plaatsen in een rolstoel.

Verschillende rolstoelers hebben dan

ook die dag een vergeefse rit gemaakt
om te markten, wat toch voor velen een

wekelijks uitje is (of was)?

Een doorgangetje van 1 meter is voor

ons voldoende.

Kan de instantie, die hiervoor verant-

woordelijk IS, hier tets aan veranderen,

of IS dat te veel gevraagd?

Ik kan wel zeggen, namens velen,

hoogachtend, H. Wardenier,

B. Beeckmanstraat 2.

Zandvoort.

Andere mening
Naar aanleiding van het artikel in uw
Nieuwsblad van 18 juni jl. wil ik u er

graag even op attent maken dat we
moeten oppassen Zandvoort niet te

laten vergrijzen.

De heer Flieringa b v. zegf ,.Die

Canadees met zijn mededelingen van
een dwaas, en wat gevaarhjKer is, van
een dwaas met geld".

Ik zelf zeg altijd maar zo, ,,Voor geld is

alles te koop".
Heeft de heer Flieringa zich weleens
gerealiseerd wat dit voor verbeteringen

zouden kunnen zijn voor Zandvoort,
b.v meer hotelkamers, congresruimte,

meer arbeidskrachten en wat ook wel

aardig is wat minder werklozen.
Ik geloof echter wel dat Zandvoort zeer

gelukkig moei zijn met mensen zoals de
heer Hordo, en dat er nog mensen zijn

die van Zandvoort een goede badplaats

willen maken.
Stelt U zich voor dat het circuit en het

casino weg zullen gaan, wie moet dil

dan allemaal opbrengen, de heer Flie-

ringa misschien?

L. Bonkerk,
Grote Krocht 18. Zandvoort

OP VBaDiöSMiiiiMiiiawuR?
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RAAO-
HUIS-
PLEIN

DIRKSON MULTIMARKT
enSUPERSUJTERIJ NSsrarroN

InSTADHUIS

MALTESTRAAT -J
ZANDVOORT

u

DE GROOTSTE
LÜTERÜVAN
ZANDVOORT

NAAST DIRKSDI RUimMARKT
NU NOG GROOTSER
ASSORTIMENT BINNEN en
BUITENLANDSE DRANKEN !

KOM MAAR KIJKEN !

Onze deskundige medewerkers
zullen u onder leiding van onze
beheerder Dhr. H. Baars gaarne

adviseren bij al uw aankopen.

epüüi^iig?

COEBERGH ^^^^^^^^-^

(exclusief

statiegeld^BU BESTEDING VAN f25: ONZE

VOOR

bovenstaande aanbiedingen geldig tot 18 juli

ë BURGEMEESTER ENGELBERTSSTRAAT 21-ZANDVOORT
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feiken
arantie.

Wji^zoeken voor ons potplantenbedrijf een

chauffeur/
inpakker

voor binnen- en buitenland.

Vereisten:

- groot rijbewijs;

- leeftijd vanaf 23 jaar;

- enige buitenland-ervaring;

- kennis van de Engelse en Duitse taal strekt

tot aanbeveling.

B.V. Inkoopcombinatie

Aalsmeer
Postbus 1135. 1430 BC Aalsmeer,

telefoon 02977 - 20293.

Vakwerkvande
Meubelmakersvan
Oisterwijk betekent:
• 12 Jaar garantie

• Massief Europees eiken

• Geloogd volgens oud recept

• Ongekende service, ook najaren

• Voorzien van eigen brandmerk
• Verkoop uitsluitend in eigen

toonzalen

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.

Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. VVandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER

Zaterdags geopend tot 76.00 uur.

's Maandags gesloten,

's Middags van 12. 30- 13.30 uur gesloten.

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

wmimmmmmÊÊmÊiÊimÊmÊÊÊÊmÊÊamÊmmmmmimm
makelaars Er taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

herman heijermansweg 6. amsterdam-?., telex 18143

In het nieuwe dansseizoen

Danscentrum The Barn

moderne ball-room en L.A .-dansen

Hoofddorp - Nieuw Vennep
Badhoevedorp - Ouderkerk a/d Amstel.

Voor vrijblijvende informatie

of inschrijvingen:

tel. 02907 - 3845.

LouterEuropees eiken.
De meubelmakers van Oisterwijk

reizen heel Europa afop zoek naar

het beste hout: eerstekhis Europees

eiken. Het wordt jarenlang gelagerd,

daarna gaat het nos de ciaen

droogkamers in.

Geloogdvolgens
oudrecept.
De klassieke manier om eikehout

te bewerken is logen. Want door het

logen komt de prachtige tekening van
het hout tot leven. Dat is uitsluitend

mogelijk bij het beste hout van de
Europese eik.

12 Jaargarantie.
Omdat de Meubelmakers van

Oisterwijk met veel zorg hun meubels
maken en daarbij op de kleinste

details letten, kunnen ze U zwart op
wit 12 jaar garantie geven.

Op de kwaliteit van het eiken en de
konstruktie van het meubel.

12 Eigentoonzalen
in Nederland.
U moet maar eens komen kijken.

Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken

beslist niet duur hoeft te zijn. U bent

van harte welkom. De koffie is vers

en het prachtige eikewoonboek ligt

voor U klaar. Gratis.

SKRCKinr W€RCK otiaangevend in eiken.
kOisteiwijk

tehuur
Hoonidorp

rapresantatieve kantoorruimte In

hel kantoorgebouw "DE KEIZER"

Afmetingen per bebouwingslaag

ca. 485 m?

Direkt aan de randweg om Hootddotp

aansluitend op de Rijksweg Amsterdam-

Den Haag/Rottetdam-Utrecht.

Kompleet algewerkt.

V VEROM B.V. 02503-1 2975
Kruisweg 837a Hoofddorp

Zadelhoff Amsterdam
020-766464
diisselliolplanisocn 12 • posldus 7372

ISzadellion-vesliginoen in nedeiland

eiuimzaialiii Parallelwég 100
1. 02510-215923 (koopaybnd donderdag) Alle itoonz^len 2^ van maandag t/m zaterdag.

Officiële

Volvo-dealer

H. P. Kooijman
BV

2ANDVOORT
Brederodestraat 8,

tel. 02507 - 1 32 42

Ook voor diverse

merken inruil-auto 's.

volvo

BAGAGEWAGENS
v.a. 750,-

VERHUUR
75,- p.w.

BOOTTRAILERS

v.a. 595,-

Holland Trailer
Rijnlanderweg 119S,

Nieuw Vennep
Telefoon 02526 73800
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Eerste bomschuit staaftepronk

Janbrqer" naam van bijzonder werkstuk

ï»; f ••'K*'*^^ï!i>

m :^rnMr.

ZANDVOORT - Op vrijdagavond 3
juli wordt in de openbare bibliotheek

de film ,,Les petitcs 1'ugues" gedraaid.

Dit is een Zwitserse prodiikiic, van het

ZANDVOORT - Na enkele jaren van
intensieve arbeid is dan het eerste model
van de Zandvoortse Bomschuiten Club
voltooid. Het is een fraaie bomschuit
geworden op schaal van 1:10, vrjj groot

[lus, maar dat moest ook wel, want men
wilde duidelijk laten uitkomen waar
üich aan boord het diverse visgerei

bevond. Op een kleiner model was dit

niet gelukt, hoewel men\,zich dan ook
wel veel werk bespaard zou hebben.

„Er zijn bijvoorbeeld nog geen netten,

daar hebben wij nog geen tijd voor
gehad, want wij wilden de schuit wel op
tijd klaar hebben voor de tentoonstel-

ling die eind mei werd gehouden. Wél
is het gelukt om de vistonnen op schaal

na te maken, maar de vismand heeft

nog heel wat gepriegel en ellende

veroorzaakt." Dit zegt Jaap Paap
(Mok), de penningmeester van de
Club, terwijl hij vervolgt: ,,Kijk, die

manden zijn zo'n 65 a 70 cm hoog. Dan
moet je dus een mandje vlechten van

;

pakweg 6,5-7 cm. en dan blijkt al snel

dat het materiaal erg vlug veel te grof

wordt. We hebben het geprobeerd van
! pitriet en andere soorten, maar pas

toen wij elektriciteitsdraad gingen ge-

bruiken, kwamen we er uit."

Ook de lenspomp is op het schip

aangebracht en de kachelpijp, waaruit

men moet afleiden dat zich in de roef

!
een kachel bevond; ook de ingang voor

I

de mast is natuurgetrouw nagebouwd,
( al met al zeker enkele jaren werk, dat

j men er graag voor over heeft gehad,

want men beschikt nu over een natuur-

j

getrouwe weergave van de aloude bom-

j

schuit.

Tentoonstelling

j
De leden van de bomschuitclub, die in

: de jaren van haar bestaan een veilig

. onderkomen vond op de zolder van het
' Cultureel Centrum, waar iedere dins-

dagavond van half september tot aan

j

de zomer, hard werd gewerkt, zijn

j

bijzonder verheugd met het verzoek de

;
bomschuit de gehele zomer in de regen-

tenkamer van het centrum tentoon te

stellen. Had men oorspronkelijk ge-

vraagd de bomschuit te exposeren tot

aan het einde van de tentoonstelling,

nu lijkt het of deze bomschuit een vast

plaatsje heeft verworven in het cen-

i

, trum.

In dit geval is de bomschuit beter af dan
de club, want bij het ingaan van het

nieuwe seizoen, dat de tweede helft van
september 1981 start, is het nog niet

duidelijk waar de club haar verdere

aktiviteiten kan ontplooien, omdat bij

de reorganisatie van het centrum ook
de bomschuitclub haar onderkomen
verloor.

Plannen

Plannen heeft men genoeg op deze
modelbouwclub. Men beschikt al over
tekeningen van een oorspronkelijke
badkoets, en de roeireddingsboot die

op schaal van 1:20 worden gebouwd.
Men is er zelfs in geslgagd om ook de
kar, waarop deze roeireddingsboot een
plaatsje vond, op schaal te tekenen,
hetgeen een probleem apart is geweest.

Penningmeester Paap wil voor de mo-
delbouwcrs wel kwijt dat de bomschuit
is gebouwd volgens de stapelmethode
en dat de romp werd bekleed met

men wat Zandvoort betreft niet spre-

ken, omdat deze goed op gang kwam
toen in Zandvoort de visserij ten einde

liep. (Dit ondanks de haringen in het

wapen). , .Wanneer er vroeger haring

tussen de vangst zat, dan bracht de
schipper die meestal mee naar huis.

Lekker hoor, zo'n gebakken panharing
of gerookt", vertelt Jaap Paap, terwijl

hij goede herinneringen heeft aan de
kabeljauwkoppen, die mee naar huis

gebracht werden door de bemanning.
,,Kabeljauwkoppen werden namelijk

vrij groot afgesneden, achter de kieuw,

en dan zat er nog een best stuk vis aan.

Die werden dan ook gekookt en gege-

ten met mosterddoop, lekker hoor. Wij
gingen vaak bij mijn opoe vis eten, in

Zandvoort was het toch zo'n beetje de
gewoonte dat er op dinsdag gekookte

De eerste voltooide bomschuit van de Zandvoortse bomscliuitenbouwclub
foto: Europress

Russisch grenen, een bijzonder gave
houtsoort zonder knoesten of kwasten.
Dit laatste was dan weer een geschenk
van de Haarlemse firma Bouwmatron.

Garnaalbomschuit

Zeker is dat men deze herfst ook begint

aan de bouw van een garnaalbom-
schuit. Deze bomschuiten waren klei-

ner dan de gewone, namelijk 8 tot 8,50
meter, terwijl de grote bomschuit een
lengte had van gemiddeld 13 meter.
Met de grote bomschuit werd dan ook
veelal gevist op platvis en kabeljauw.
Van een specifieke haringvisserij kan

en op vrijdag of zaterdag gebakken vis

werd gegeten."

Gewetensbezwaren om op zondag uit

te varen bestonden er, voor zover Jaap
Paap bekend, in Zandvoort niet. In

tegenstelling tot bijvoorbeeld Katwijk,
waar zulks weinig voorkwam.
„Zandvoorters en Egmonders die wa-
ren vrijer, terwijl zij in Zandvoort
overwegend hervormd waren en in

Egmond Oud-Rooms, bestond er veel

overeenkomst met de Egmonders.
Maar Egmond en Zandvoort zijn als

vissersplaatsen verdwenen, en als bad-
plaatsen teruggekomen, terwijl in Kat-
wijk nog druk wordt gevist." De heer

Paap vermoedt dat het niet hebben van
een haven én de opgang van de stoom-
schepen, hier indirekt wel iets mee te

maken hebben gehad.
Voor zover bekend was de Egmonder
pink, de voorloper van de Zandvoortse
bomschuit, ook in Zandvoort in ge-

bruik geweest omstreeks begin 1800.

,,Daarom hebben wij ook het plan en
de tekening van een Egmonder pink
die wij gaan bouwen."

„Janbroer"

De bomschuit, die momenteel te be-

wonderen is in het Cultureel Centrum,
heeft de naam ,,Janbroer" gekregen.

Dit is geen toeval, integendeel. ,,Wij

hebben dat bewust gedaan. Wij wilden
deze man, die zijn dorp Zandvoort op
zijn eigen wijze als visser en als roeier

van de reddingsboot zoveel goede dien-

sten heeft bewezen, niet vergeten. In

hem eren wij de vele vissers van vroe-

ger, die er voor zorgden dat wij Zand-
voorters hier bleven wonen, die ploe-

terden voor hun brood en hun gezin en
ook nog hun leven voor anderen waag-
den," aldus Jaap Paap. Daar komt nog
bij dat zowel Jaap als zijn vrouw, als

zoveel Zandvoorters, zich ,,Janbroer"
nog levendig voor de geest kunnen
halen.

,,Als kind kreeg je altijd een ,,knuis-

sie" van hem als je een boodschap voor
hem deed," vertelt mevrouw Paap,
terwijl Jaap nog weet van de dag dat de
foto gemaakt werd, die later als an-

sichtkaart werd verkocht. Dat was ach-
ter het muurtje bij opoe buur."
Jan Kerkman werd op 13 maart 1862 in

Zandvoort geboren en is er overleden
op 13 maart 1940.

Door de Noord- en Zuid-Hollandse
Reddingmaatschappij, de gemeente en
het Genootschap Oud Zandvoort werd
in maart 1976 op de Algemene begraaf-

plaats te Zandvoort een grafmonument
onthuld, waarop staat:

„Janbroer" op de bekende foto leunend op liet muurtje van zijn tuin

foto Gemeentearchief Zandvoort

Zandvoort gedenkt

Jan Kerkkman
(Janbroer)

geboren 13 maart 1862
overleden 13 maart 1940
roeier van de
reddingboot

N.Z.H. R.M.

Naar aanleiding van deze onthulling en

het waarom, heeft het Genootschap
destijds een boekje uitgegeven waarin

de levensloop van deze oud-Zandvoor-
ter wordt weergegeven.

Het blijkt dat Janbroer in zijn leven

vele malen heeft deelgenomen aan

reddingsakties en ook diverse herinne-

rings- en eremedailles hiervoor heeft

ontvangen, maar dat , .Janbroer" niet

hield van publiciteit en zich altijd hier-

van heeft trachten te distantiëren.

Vandaar deze geste van de bomschui-
tenbouwclub, die haar eerste voltooide
werk de naam van deze Zandvoorter
meegaf.

Branding
windsurfen
Op metershoge golven (windkracht 7
werd afgelopen zondag in Wassenaar
de vierde branding surfwedstrijd geva-

ren. Ook deze telde weer mee voor het

Nederlandskampioenschap 1981. On-
der toezicht van de Wassenaarse wind-

surf vereniging en met medewerking
van een zeskoppige Pall Mali begelei-

dingsteam dat in twee boten aanwezig
was, om daar waar nodig in te grijpen,

is deze wedstrijd onder extreme weers-

omstandigheden zonder ongelukken
verlopen.

De in vijf manches gevaren wedstrijd

was zo zwaar dat de vijfde manche
slechts door de ,,hulken" (er waren
slechts zever van deze krachtpatsers

onder de ruim vijftig deelnemers) uit-

gevaren werd.

Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 uur 023-283330

door
Margreet Ates

Telefoonnummers
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Arnolduspark 10 (volg de borden ..soortcomplex'

Onze serre, restaurant of piste- bar zijn

nu ook beschikbaar voor uw familie-

feestjes, recepties, ^roepsdiners en

koffietafels, (akhommodalic voor 20-

150 personen).

Onze bedrijfsleider geeft u graaft

voordelige en smakelijke

menusuggesties en alle informatie.

Wij berekenen GEEN ZAALHUUR!
Uw gasten zullen enthousiast zijn over

dit unieke MEERBERG COMPLEX.
Voor meer informatie: 02503 - 10139

ERKB4DE
VERHUIZB^

A. J. V. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00

Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

saa%ji^!^:agA'5aR
'

*saig;g;

BOUW- EN AiBÜMNEIVlINGSPECIRI^Ii

TELEFOON023-265227fiï25C»i!3v^51ö

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, tafels, stoelen.

glaswerk, porselein enz.

VOO' elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbais.

DORPSPLEIN 2.

TELEFOON 12164/13713.

Privé na 18.OOuur 16658.

Nachtelijke fietstocht door

Parijs

Vorig jaar werd voor het

eerst een nachtelijke fiets-

tocht door Parijs georga-

niseerd en met zoveel suc-

ces dat dii een jaarlijks

weerkerend evenement
zal worden. Hiervoor

wordt steeds een dag in de
tweede helft van juli ge-

kozen.

Wijziging umroepwcl in

verband met zendtijd poli-

tieke partijen

De minister van CRM.
mevrouw M.H. M.F. Gar-
deniers-Berendsen. heeft

Ie kennen gegeven dat zij

een wijziging in de Om-
roepwet zal bevorderen
die betrekking heelt op de
zendlijd ten behoeve van
politieke partijen. Zij wil

daarin opgenomen zien

dat politieke partijen

slechts dan zendtijd toe-

gekend krijgen, wanneer
de partijen deelnemen
.lan de verkiezingen in al-

le IS kieskringen.

Nii ook jaiirkaiir! voor sta-

tionsnetscnslalling

hl de circa SU bewaakte
stationstietsenslallingen

worden nu ook jaarkaar-

ten voor het stallen van

fietsen verkocht voor een

bedrag dat overeenkomt
niet tien maal de maand-
stalling. De prijs daalt al

naar gelang de maand
waarin de jaarkaart wordt

gekocht. Êen extra voor-

deel van een jaarkaart is

dat je nu niet meer elke

maand in de rij hoeft te

staan om een niaandkaart

te kopen.

VAKANTIE
Kom njiii hel harlje vün

Dii.'nli\

huisje en kamers te huur
kiJfTiüts tru'I volpcnsiOM

/ 3!i, (1.(1 |i('t fliiij

I i)i|icv;f'n nntlii!!

' ;"j, I) |i. |H;r (iiui

Tel. 05930-4316.

VAKANTIEHULP
bij windsurfcentrum Furian

Furian heeft direkt werk voor een werkzame vakantiehulp

tJj.v. winkelverkoop en jachthavenwerkzaamheden, met
wisselende weekend-diensten.

Kennis van windsurfen en watersport is gewenst.

Bel nu: 02977 -26086.

findsurfcentrum Furian

Ofl

PEDICURE
mevrouw C. Landmeier

Behandeling aan huis

Telefoon na 18.00 uur

02507-14648

R|

llasschades

ZOON
I
Zandvoort.
07-15602

Heemstede,
-286182

-jnse transparante

Lreefkunst.

i'an 5 juni t/m 5 juli.

lick'sBrugrestaurant

|ij Schiphol,

even nieuwe restaurants

loven Nederlands peil.

RiikswegA4,6kiioni(;le!

len zuiden van Schiphol,

feleioon 02526-86841.

Adviesburo

Van Kuijk &
Van iperen bv

Als technisch adviesburo op het gebied van de

utiliteitsbouw verzorgen wij de planmatige

ontwerpen van:

CV - AIRCONDITIONING - ELEKTRICITEIT -

SANITAIR - GERUISBEHEERSING.

Wij zoeken voor onze afdeling cv, welke aan
uitbreiding toe is een

jonge dynamische

werktuigkundige
Minimum opleiding MTS, bij voorkeur enige

jaren ervaring in de cv<sektor.

Sollicitaties schriftelijk aan ons adres:

Postbus 122, 1430 AC Aalsmeer,
telefoon 02977-22955.

Het Nederlandse Sleutel-

Slolen/spccialistcn Gilde is door Lips

Sloten Fabrieken b.v. als sub-liccntie-

houder gemachtigd de Lips-Kcso

sleutel te kopiëren. Voortdurende

kwaliteitsbewaking en de geavan-

ceerde machines van het Gilde

garanderen u zekerheid

en veiligheid. AUeen bij

de gemachtigde dealer

krijgt u hel originele

Zekerheids bewijs.

UW DEALER

Meer Sleutelservice

Binnenweg 73 - Heemstede
Tel. 023 - 28 04 90

f>rilDiC 'T^f^ i^w:*- rkiii^ rtttthfr n^tn^ r:MV^ rwCtn

IS

iL5Si98o 34.000 km
5 D 1979 82.000 km

1978 54.000 km
is 1980 8.500 km
ti976 58.000 km

W KOST
AUTOMOBIELBEDRIJVEN

Ophelialaan 92

1431 HK Aalsmeer

Telefoon: 02977-24550
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,De Klepperman van Elven", de dansgroep uit Laren. „Jong geleerd, oud gedaan' Eindelijk dan, een zonnige zaterdag!

ZANDVOORT - Op het oude
Gasthuisplein leek het op zater-

dagmiddag of de klok enkele

eeuwen was teruggezet. Niet al-

leen werd het een ouderwetse
zonnige zomermiddag, maar de
meer dan honderd gasten uit het

gehele land die op uitnodiging

van De Wurf naar Zandvoort
waren gekomen, verleenden aan
het oude plein een extra charme.
Precies op tijd werd begonnen
met de klederdrachtenschouw
van ,,De Wurf", waar Bob Gan-
ser als gastheer optrad. Niet al-

leen de visloopster, de weduwe
en de omroeper waren vanmid-
dag aanwezig, maar het gezel-

schap was aanmerkelijk uitge-

breid met onder andere, de bad-
man (met ouderwetse koperen
toeter), de nachtwacht met zijn

ratel en de badvrouw die met
zichtbaar genoegen de badpak-
ken toonde die men bij haar kon
huren. Deze waren van een fors
formaat, zodat werkelijk ieder-

een in vroegere dagen van het

heilzame zeewater kon genieten.

Bijzonder mooie kleding werd

Feestelijke Folkloreschouw!
getoond uit Friesland en Gronin-
gen, Drente, Scheveningen, Kat-
wijk, Spakenburg, Marken,
West-Friesland en Urk.

Extra applaus was er voor het

gezelschap uit Hindeloopen,
twee echtparen met hun kinde-

ren, waarvan de meisjes ook

poppen in klederdrachten beza-
ten. Kompleet met houten koffer-
tjes, de ,,butte", beschilderd met
Hindeloopen motieven.

Gezellig werd het bij het optre-

den van de dansgroep uit de
Wieringerwaard. De mannen
met de witte kousen, geborduur-

de vesten, zilveren gespen op de

schoenen, waren vrolijke versier-

ders, en de polka's werden met
vuur gedanst.

Ondeugend waren de vrouwen
uit Staphorst, want wie had dit

ooit verwacht, men toonde een

fors stuk been om te laten zien

dat ook Staphorster vrouwen be-

schikten over zilveren gespen aan
de kousen. Extra aandacht hier

voor de bijhei die als een soort
handtas ter kerke werd meegeno-
men.
De vrouwen uit Urk brachten
hun schouw door het tonen van
de kleding aan de waslijn, en de
meegenomen kindertjes in hun
lange jurkjes waren meer dan
vertederend.

Tezelfder tijd werd er ook een
markt gehouden, en het was ge-

noeglijk om te zien hoe de gasten

in hun kleding over de markt

(foto's Europress)

drentelden. Aanwezig was ook
een Katwijker broodkar met ech-

te ,, zeekaak" en Katwijker
„knipjes" evenals een stoelen-

matter.

Op het terras van ,,Het Wapen"
bleek, dat klederdracht of niet,

de pils er met het warme weer
best inging.

De middag werd besloten met
een optreden van ,,De Wurf' op
de tonen van het aloude ,,gort

met stroop" terwijl op het Gast-

huisplein uitgebreid afscheid ge-

nomen werd van de gasten.

WERKGROEP ARTSENPRAKTIJK GROEIT UIT TOT:

Nieuwe Stichting voor sociale

en medische dienstverlening
ZANDVOORT - Uit de werkgroep artsenpraktijk Nieuw Noord is een stichting

gegroeid, welke de naam Slichting Wijkgerichte Eerste Lijn' heeft gekregen, en in

de toekomst verkort aangeduid zal worden als Stichting W.E.L.
Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van de sociale en medische
dienstverlening ten behoeve van, en in samenwerking met, de inwoners van de w^k
Nieuw Noord. Een en ander in de ruimste zin van het woord.

De nieuwe stichting, die inmiddels een
startsubsidie van ƒ 12.000,— van het
Koningin Julianafonds heeft ontvan-
gen, is voortgekomen uit de werkgroep
Artsenpraktijk Nieuw Noord.

Behoefte

Vorig jaar heeft deze werkgroep ge-

pleit voor de instelling van een artsen-

praktijk in Nieuw Noord. Vooraf werd
door de werkgroep de behoefte onder
de bevolking van deze wijk gepeild

door het verspreiden van een huis-aan-

huis informatiebulletin met een daarna
gehouden enquête.

Hieruit bleek duidelijk dat 61% van de
geênquetteerden voorstander was van
een artsenpraktijk, en dat aan een
afhaalpunt van medicijnen in de wijk
een dringende behoefte bestaat.

Gesprekken met het gemeentebestuur
liepen echter op niets uit, omdat de
plaatselijke artsen van mening zijn dat
een praktijk in Nieuw Noord financieel

geen haalbare zaak is.

Discussieavond

Vorig jaar mei werd een discussieavond

gehouden in Nieuw Noord onder voor-
zitterschap van de werkgroep, waarbij

behalve een groot aantal inwoners,
raadsleden en de huisarts Ridderbos

over dit onderwerp van gedachten werd
gewisseld.

De aktiegroep en de vergadering beslo-

ten om een stichting op te richten welke
als acceptabele gesprekspartner kan
optreden met gemeentebestuur en
kruisverenigingen en tevens de ge-

zondsheidszorg in Noord coördineert.

Inmiddels heeft de vroegere werkgroep
zich verzekerd van de steun van de
Provinciaal Opbouworgaan Noord
Holland, die de nieuwe stichting ook
verder zal begeleiden bij haar aktivitei-

ten.

Aktiviteiten

De stichting W.E.L. stelt zich ten doel
de samenwerking te bevorderen tussen

personen, instellingen en overheidsin-

stanties die op het gebied van de eerste

lijns gezondheidszorg werkzaam zijn:

het organiseren van ihema-avonden en
het geven van voorlichting;

het instellen en in stand houden van
een ombudsbureau; het inrichten van
een informatiewinkel en het uitgeven

van informatiebulletins, het bevorde-
ren van onderlinge hulpverlening etc.

Huisartsenpraktijk

Het vestigen van een huisartsenprak-

tijk in Nieuw Noord.„,zal zeker geen

eenvoudige zaak zijn. Er zullen nog hel
wat problemen moeten worden opge-
lost, hoofdzakelijk van financiële aard,
doch kansloos is het niet.

„Het ligt nog steeds in de bedoeling dat
in Nieuw Noord een zo uitgebreid
mogelijks dienstverlening op gang
komt. Zo wordt door ons gedacht aan
een gezondsheidscentrum, waar behal-
ve een concultatiebureau van de kruis-

verenigingen, tandarts, huisarts, ook
de preventieve gezondheidszorg in

wordt onder gebracht, bijvoorbeeld
een maatschappelijk werkster", aldus
de voorzitter van de Stichting W.E.L.
Anko Achterhof.

Resultaten.

Behalve dat de bewoners van deze wijk
omstreeks september een uitgebreide
informatiekrant zullen ontvangen
wordt er door het bestuur opgewezen
dat al enkele kleine resultaten zijn

bereikt. Zo werden er in samenwerking
met de provinciale kruisverenigingen
een aantal besprekingen gevoerd over
de wijze waarop het consultatiebureau

fAdverienlie)

Het is toch wat die piraterij op de t.v.

IVIaar je ziet het wel het best op een
t.v. van PEETERS.

En het wordt nog interessant ook,

heb ik gehoord.

RADIO PEETERS
Haltestraat 56 - Zandvoort

fAdverienlie)
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ook gróte maten.
Alle bekende merken o.a. jf^
Donderdagavond koopavond. ^
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Haarlem; Barteljorrisstraat20 (bij de Grote Markt)/ Tel. (023) 312655
Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) /Tel. (020) 223596.
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voor babies en kleuters functioneerde;
Kleine verbeteringen zijn al aange-
bracht, het afsprakensysteem is veran-
derd, er zijn gemakkelijke stoelen ge-

komen voor moeders die zelf hun kind
moeten voeden etc. ,,Achter de scher-

men is druk gewerkt, en wij zijn dan
ook bijzonder verheugd over de goede
samenwerking die nu reeds door ons is

opgebouwd met diverse takken van
gezondheidszorg," aldus de voorzitter.

Voor informatie over de stichting

W.E.L. kan men zich altijd wenden tot

het bestuur, Anko Achterhof (voorzit-

ter), Jack van Eijk (secretaris) en
Richard van Wierst (penningmeester).

CDA Zandvoort

achter Van Agt
ZANDVOORT - Bij de vele tele-

foontjes en adhesie-betuigingen die

dit weekeinde door verschillende

afdelingen van het CDA naar het
hoofdbestuur werden verzonden,
bevond zich ook die van de afdeling

Zandvoort.

Richard van As, fraktievoorzitter

van het CDA in de Zandvoortse
gemeenteraad, zegt van veel leden

en kiezers telefoontjes te hebben
ontvangen, waarin werd aangedron-
gen op steun aan de lijsttrekker van
deze partij.

Bij de vele telegrammen en tele-

foontjes die bij het hoofdbestuur
werden ontvangen en waarin werd
aangedrongen op het premierschap
van de heer Van Agt, bevond zich

dus ook die van het afdelingsbe-

stuur van het CDA te Zandvoort.

Zandvoorts Nieuwsblad

. . __ VRAAGT

RESERVE
BEZORGERS/

STERS
voor de vakantieperiode

juli en augustus.
Aanmeldingen:
telefoon 1 71 66.

Kinderen In „Klimop" waar deze week alles in het teken staat van „De trein van Mug naar Scharrekop" (foto

Europress).

Zonnige start van 'Flekr(

ZANDVOORT - Maandag 6 juli zijn in Zandvoort weer de
zomeraktiviteiten gestart van ,,Rekreade".

Het is dit keer alweer voor het veertiende jaar dat kinderen
en logeetjes in de leeftijd van 4 tot 12 jaar vier weken lang

worden beziggehouden met leuke, gezellige en gekke
dingen. De eerste week was de aktiviteit geënt op het

honderdjarig bestaan van de spoorlijn Haarlem-Zand-
voort. In Noord, waar men een onderkomen heeft gevon-
den in de noodkerk aan de Linnaeusstraat heette het ,,Een

week aan de boemel"; in de voormalige kleuterschool

Klimop aan de Dr. Kuypers'raat kreeg het de titel mee
,,De trein van Mug naar Scharrekop".

Vier weken lang van 's morgens 10.00-12.00 uur en
's middags van 15.00 tot 17.00 uur zijn er speurtochten,

knutselen, zingen, volksdansen, vossenjacht, piknikkcn,

schilderen, verkleedpartijen, spelletjes en nog eens .spel-

letjes. Wanneer er nog mensen zijn die materiaal over
hebben voor ,,Rckreadc" in de vorm van rollen behang,
oude kleren, petten en hoeden, oude lakens, noem maar

op, de helpers van Rekreadc verzamelen alles, want veel

kan er deze weken door hen gebruikt worden.

Bovendien is de poppenkast ..Kizzebiz" dit jaar niet

vergeten. Op maandag, woen.sdag en vrijdagavond is er

eerst in Noord bij het winkelcentrum een voorstelling die

begint om half zeven. Daarna is er op dezelfde avond een
voorstelling op het Jan Snijderplein in Oud-Noord: deze
begint om kwart over zeven.

Veel kinderen hebhen zich ai gemeld, de eerste dagen was
het ongekend druk. Voor volgende weck heet het program-
ma in Noord ,,De tijdkast van de Sabarab" en in het

centrum .,Ridder Wilfriedus op ontdekkingsreis".
Wanneer er nog kinderen zijn die nog geen kennis hebben
gemaakt met de vakantie-aktivitciten van Rckrcade, ga
eens kijken, de kosten bedragen ƒ 0,50 per kind per dag.

Het slotfeest van Rekreadc wordt weer gehouden op het

Gasthuisplein op 31 juli met het groots opgczeite ..Sante-

kraampie",

Geen kort geding
ZANDVOORT - Het kortgeding dat

door een lid van de werkgroep huisves-

ting was aangespannen tegen de ge-

meentepolitie van Zandvoort en op
vrijdagmorgen li juli voor de Haarlem-
se rechtbank zou dienen, is niet door-

gegaan.

In overleg met zijn raadsman besloot

de eiser de procedure te beëindigen,
omdat de direkte aanleiding hiervan

was vervallen.

Tijdens het plakken van affiches werd
een lid van de werkgroep door de
politie aangehouden en overgebracht
naar het hoofdbureau van politie. Hier
werden vingerafdrukken en foto's van
hem genomen, hetgeen door de raads-

man van de eiser ongeoorloofd werd
genoemd. De politic heeft echter ver-

klaard, dat genoemde foto's en vinge-

rafdrukken reeds lang geleden zijn

vernietigd, waardoor de direkte aanlei-

ding voor het kortgeding is vervallen.

Uw krant niet
^j

. rontvangen?:'^*!

Bel vrijdag \iqoi^£SXi tjgr önS;,*:

kantoofïftêlefoori *

.171*6

en 's middags heeft u hem,
in de bus. 3

Geen spreekuur

ZANDVOORT - Wegens vakantie zal

door wethouder Aukema (financiën,

onderwijs, cultuur en emancipatieza-

ken) tot 10 augustus 1981 geen spreek-

uur op de maandagavond worden ge-

houden.

TRIMFFIETSERS GEWOND

ZANDVOORT - Door veel fietsers

wordt gebruik gemaakt van het fietspad

vanaf Zandvoort naar Noordwijk. een
uitstekende trimroute en als zodanig
wordt hier vrij hard gereden.

Op dit fietspad gaat de astaitlaag vrij

abrupt over in een laag los grindslag.

wanneer je hiermee niet op de hoogte
bent kun je een behoorlijke val maken.
Dit overkwam dan ook twee fietsers op
maandagmiddag. Eerst meldde zich

een man uit IJmuidcn op het politiebu-

reau die een behoorlijke smak had
gemaakt en zijn wonden door een
plaatselijke arts moest laten hechten.

Nog geen uur later viel een 55-jarige

Haarlemmer, die naar een ziekenhuis

in Haarlem moest worden vervoerd.

Omdat ook de eerste fietser meer
medische hulp nodig had dan aanvan-
kelijk was voorzien, konden ze gelijk-

tijdig worden vervoerd. Iets langzamer
rijden op dit fietspad lijkt geen overbo-
dige raadgeving.
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FAMILIEBERICHTEN

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING
Op maandag 6 juli 1981 is, in de ouderdom
van 89 jaar, van ons heengegaan onze vader en

opa

Jacob van Duyn

Namens de familie:

Haarlem:
G. P. UITTENBOGAARD-

VANDUYN
D. F. UITTENBOGAARD
CLEMENT
FRED

ZANDVOORT, «juli 1981

't Huis in de Duinen,

Herman Hcyermansweg I

Corrcspondentie-adrcs Assumburg 48, 2036 JB Haarlem

De bijzetting in hetfamiliegrafheefe inmiddels

plaatsgevonden op deA Igemene Begraafplaats

te Zandvoort.

Uitvaartverzorging

Kennemeriajricy>v
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 1S3S1

VAKANTIEHULP
GEVRAAGD

Snackbar Molenaar
Zeestraat 25 - Zandvoort

Diverse merkfietseii,

brommers,
crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen, banden en

accessoires.

Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKON
KOCHSTRAAT 8 -ZANDVOORT

(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/ 16773. ELKE DAG OPEN.

Zandvoort
Bilderdijkstraat 17

Te koop:

RUIM WOONHUIS
v.v. C.V., open haard, 5 slaapkamers, bad-

kamer met ligbad, 2e toilet. Prijs n.o.t.k.

Telefoon 02507 -16766

TE KOOP

CV ketel
gas, merk Rheem

4 (aar oud
Pf^no t.k.

Tatofoon 02607-13874

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8.

Zandvoort,
teL 02507- 161 23

5 minuten

IPOSTERFOTÜI
Klaar terwijlu wacht!

*OSterfOtO 30x40 cm
slechts 20,00

io,oo|
Galerij Kerkstraat, winkel 8

'ASFOÏO'S
I stuks

w&Agemeente
r\Zj£Jr^ zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort brengt
ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op
de Ruimteliike Ordening ter openbare
kennis, dat de gemeenteraad bij besluiten
van 30 juni 1981 opgrond van artikel 21
van deie wet tieef t verklaard, dat voor de
percelen

1 Dr de Visserstraat 17,

2 Badhuispicin 7

3 tvlr Troelstrastraat b2

bestemmingsplannen worden voorbereid

Genoemde besluiten liggen met bijbehorende
tekeningen, waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter

gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening) ter inzage

Zandvoort. 2 juli 1981.
De Burgemeester voornoemd,
H Machielsen.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 13 juli 1981
gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie,

bureau volkshuisvesting en ruimtelijke

ordening, voor een ieder ter inzage liggen

de volgende bouwplannen

1. Uitbreiden van de woning Dr de Visser-

straat 17,

2 Oprichten van een tandartspraktijkruimte

aan de Fahrenheitstraat.

3. Het bouwen van 27 2-kamerwoningen op
het perceel Mr Troelstrastraat 62

Gedurende de termijn vandeterinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen deze bouw-
plannen indienen

Zandvoort, 2 juli 1981
De Burgemeester voornoemd,
H Machielsen.

SLAGROOMTAART
die lekker is ?

BAKKERIJ

R. V. d; WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

LOOGMAN
ELEKTROTECHNIEK

Haarlem, telefoon 023-324478

24 uur tot uw dienst.

Ook in de vakantietijd!

TÊ HUUR GEVRAAGD
per 1-8 1981

zit/slaap-

kamer
met gebruik van douche
en keuken voor nette

heer, 50 jaar, vaste tiaan

Huur tot 400,- p m
Brieven end nr

Z538bur V d blad

't KmOERWlNKaTJE
Buureweg 1 - Zandvoort

Tel 1 65 80

heeft alle soorten

KLEERTJES
voor JONGENS en

nnEisjES
v.a babymaatBö
t/m maat 176.

Wist u dat wel?

INBRAAK-

PREVENHE

Alarm-
apparaten

v.a. 35,-

Tei. 02507-17353

Gratis advies.

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen ,,De Vijverhut
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. 1 25 38

99

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Ukunt dansen, braden en eten op
vrijdag 17 juli a.s.

GROOT BARBECUE-FEEST
OP HET STRAND

met levende muiek vm de MELGER BROTHERS
VonchiOende vleessoorten, sau^es, salades en stokbrood.

Prijs: f27^ g^^,

f 17^0 kinderen tot 12 jaar drank]es

Aanvang 19.30 uur. Tijdig reserveren bij:

,^OHNNY"
Strandpaviljoen 7 - Boulevard Paulus Loot

Zandvoort - Tel. 02507 - 1 71 70
Ook inlichtingen voorpartijen en larbecues

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

int eigen werkolaats.

Werkplaats: Swaluestraat 41

A

Dr. Geritestraat SOrd - 2042 EW Zandvoort
TeL 02507- 152 25

bouwes' agenda

S^ bouwes hotel
10, 11 en 12 juli:

dineren, dansen in ons aan zee gelegen

è la carte restaurant.

Wij bieden zomerse specialiteiten

12 juli:

thé-dansant, aanvang 15.00 uur

Muzikale omlijsting:

Trio Mitsey Smeekehs.

leder zonnestraaltje maakt
van ons terras een paradijs

» palace hotel
deze week koffiespecialiteiten

op speciale wijze bereid

in het hoogste restaurant

S^
aan de kust

dolfïrama

Sp>eelse zeeleeuwen- en dolfijnenshows
en een bezoekje aan de onderwater-
galerij. Dagelijks 4 voorstellingen.

Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21.00 uur.

Voor inL: bouwes hotels: 02507-15041.

* Wij staan ook voor u klaar om u be-

hulpzaam te zijn bij de organisatie

van uw diners, feesten en vergaderingen

-60-70% korting op
lingerie - foundation -

badmode - parfumerie
nouveautés
kunt u van ons verwachten!

P.s. de opruiming begint 16iuti

^ COIFFEURS
international
galen) kerksfnaa» 22
zandvoort
tel fCê5O7)4O40

inXl BODY FASHION
ZiLyU international

^ galen) kerkstraat 22
zandvoort

• tel (02507) 4985

«^anaf 29 juni tot en met 3 augustus

wegens vaicantie

wijziging icantooruren

Zandvoorts Nieuwsblad

Gasthuisplein 12 -Telefoon 17166

MAANDAG GESLOTEN
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur

10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
09.00-12.00 uur

Klachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00- f2.00 uur.

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

: ADVERTEREN IIM EEN NIEUWSBLAD
• levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

I
In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuwsl

REPARATIE
van alle soorten

DAK-

BEDEKKING
Tel 02507 -173 53

Retscrossen
T V gezien' Fiefscros-

sen, de nieuwe sport
voor stoere longens en'

meisjes van 6 tot 16
Kom eens met ons
praten, wij hebben per
fekte crossfietsjes en
nog perfektere toebe-,
horen Onwijs goed
Komplete goedge-
keurde crossfiets

vanaf

Snelheidsmeters en
kilometertellers
Snelheidsmeferklok
gecombineerd met
kilometerteller voor op
het stuur, nu

Het bekende kilometer-
tellertje voor op de as
van de fiets, nu vanaf

Dnnkkruik met chroom
houder
Profs noemen dat een
bidon en gebruiken hem
ook wel als douche
Geheel kompleet met
bevestigingsmaterialen
nu

3.25
LEUK VOOR DE KINDEREN.
Ats u deze week bij ons een fiets- of

bromfietsbuitenband koopt, dan y, ,. ,

krijgt u een fantastische /<7V«É^'''
fietspet gratis! /"J^^sL
Dit geldt natuurlijk ook n^^^»;^^-' ;

voor de banden die wij om r9:^^
uw tweewieler monteren

Autobedrijf

ZANDVOORT BV
Rat, Lancia, Autobianchi

ledereen die de opening van ons bedrijf tot

een succes heeft gemaakt, wordt van harte

bedankt! Ik hoop u nog vaak te zien'

ROB WITTE
Kamerlingh Onnesstraat23

Telefoon 02507 - 14580 - Zandvoort.

Een prachtige imitatie

open haard en haardvuur
met ingebouwde bar en verlichting.

Tevens bovenop een

klok
iets unieks, handgemaakt
Van 8700,- voor 4000,-

Zo goed als nieuw
Telefoon 13062

Fa. Gansner 8- Co.
GAS- en OUDUUWDEN • GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.

Scheldepfein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

In verband met ziekte tot nader bericht

AFWEZIG.

* Groenteplanten met Muit

'• Groente- en Uoemzaden
* ZaaiQ'ond

* Jifffpols

* Beitrijdinsi- en

bamestingsniddelen

* Tuinbenodigdheden

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,

telefoon 17093

AUTORIJSCHOOL

PHIL WAANING
Net iets beter.

Eventueel met anti-slip.

Rijks gediplomeerd.

BRUGSTRAAT 20, Zandvoort,
Telefoon 02507 - 12071

SNACKBAR
Vondellaan 1b
ZANDVOORT
Tel. 1 62 27

Als u tijdens het weeleend (10, 11, 12 juli) voor
f 10,- ofmeer besteedt, krijgt u een

LEUKE VERRASSING
voor uw kinderen (zolang de voorraad strektI.

„DE FRIETPOT"

AUG. V. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - IMovilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen.

wandbespanningen.

Waarom
verkopen wij

deSede?

Omdat het betere

de vijand vqriv
het goede is. <

Want alleen deSede
is deSede.

deSede
ofSwifzerhnd

^*^*0^0t^^^t^^0tmt0^^^0^0i^0^0^0^i0^0*0^mi0^ar^iin0i^f^m

L

Be Hoobgifter"
Th. A. Loos v/h Weber

Pasteurstraat 14. 2041 VA Zandvoort,
Telefoon 02507 - 15207 - 14839

WINKEL GESLOTEN
van 27juni tot 3 augustus.

£iaèmisimmamó^immmm

':ii.'H>'^
•,s^v ^\

Vooral uw
SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

A. J. KLEIIMHOUT
Eendrachtstraat 30 - Haarlem

TeL 023 -32 47 78

terstal
interjeurarchltektuur

wagenweg 1 / hoek houtplein

haarlem / 023-312172
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Van Zandvoort-noord
tot Zandvoort-zuid AART Voor groente en fruit

Grote Krocht 23, telefoon 02507-14404

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

Groot assortiment

schoolartikelen

Tevens boeken in de
aanbieding.

Uw adres voor:

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-
ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Haal een vrolijke noot in huis

met een bloemetje ofplantje

van:

'erica'
GROTE KROCHT 24,

ZANDVOORT

Mede door de hartelijke

blijken van belangstelling

in velerlei vorm van de
inwoners van Zandvoort is de
heropening van onze bank een
feestelijke gebeurtenis geworden.
Wij betuigen u allen daarvoor onze
welgemeende dank.

>i

lamte
Direkteur en medewerk(st)ers van
de Rabobank Zandvoort

Hang of
legkast

3 uitvoeringen v a

125,00

Kastenhuis
Grote Krocht 25
Telefoon 17751

Te huur
aangeboden

gemeubileerde

kamer

Telefoon 16033 of

15182.

HETENIG ECHTE TROUWBEDRIJF
Wi/ kunnen u bieden:

5K De bekende witteTVIercedessen

* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden

Ook in combinatie mogelijk.

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600-17588
Zandvoortselaan 140, Heemslede, telefoon 023-242400

Ook

ALBERT
in Zandvoort

Iet nog steeds op de kleintjes.

Sappige Spaanse ^
meloenen V a.

Gele pruimen kilo.

Grote Krocht 9—15, Zandvoort.

Grote sortering

vogelkooien
DIERENSPECIAALZAAK

Wezenbeek
Grote Krocht 28

Zandvoort

Alles voor

hengelsport
DIERENSPECIAALZAAK

Wezenbeek
Grote Krocht 28

Zandvoort

'• morgens gebracht - 's middags al schoon.

Wij zijn geopend van 8 30 tot 12 30 uur en vah 73 00 tot

18 00 uur Vrijdagavond open van 19 00 tot 21 00 uur
Zaterdags gesloten

zomeraanbiedi
LOOK-OVER
Heeft u hem al?

Het meest gekochte halve brilletje.

Handig voor bijv. telefoonboek of

spoorboekje.

Aanbiedingsprijs 44,00
Zonnebril op brilsterkte.

Bijzonder fijn is het om tijdens uw
vakantie gebruik te kunnen maken van een
op sterkte geslepen zonnebril.

-Aanbiedingsprijs tot sterkte s -»- /-4 86,00
NIEUW
Zonnebril, model Ray-ban, in de kleuren

zwart of doublé.

MET MEESLEURENDE
GLAZEN
Aanbiedingsprijs . .

.

99,50
OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20A - Zandvoort - Telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

Vrijdag koopavond.

dus ik kocht ivat ik zacht op de Grote Krocht!

Trimsalon Ellen

Ig. Friedhoffplein 10

2042 BN Zandvoort
Telefoon 02507 - 12773.

PEDICURE
mevrouw C. Landmeier

Behandeling aan huis

Telefoon na 18.00 uur

02507-14648

l I

Meer kwaliteit in de hqnd,
meerpleziervan lietrésyitdcit!

Drugstore Moerenburg
Haltestraat 8 -Zandvoort -Tel. 1 61 23

PEDICURE/

MANICURE-SALON
mevr.

G. Hamminga

Drogisterij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat 7

tol. 02S07 - 1 23 27

Behandelnig vQlgefls

afspraak.

Foto Quelle
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort

CREATIEF
voor

INLIJSTEN

Buureweg 7, zijstraat

van de Kerkstraat,
Zandvoort,

tel.02S07-173 67

i

JII I .IMJ.. I UI.III'J^f ! H.HHI !f lH ';i!M I!Wl. l i

'

.ll

Drogisterij - Refonn

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN

voorsuikerpatiënten

en zoutloos

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel.02S07-16123

A. J. DELEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR

Bedrag

5 000,-

10 000,-

15 000,-

20 000,-

25 000,-

48

mnd
150,95

289,14

427,34

565,53

703,73

60
mnd
129,93

247,15
364 37
481,59

598,81

96
mnd
98,93

184,15

269 92
355,68
441,44

120
mnd.

238,43

313,71

388,99

^
1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk

Informeer eens'

Helmersstraat 1 -Zandvoort
telefoon 02507-12150

MIJDRECHT
„Hartje Holland"

te koop

half vrijstaande villa

geheel gerenoveerd
en in

BOERDERIJ-STIJL
gebouwd.

Gesitueerd op 5 minuten van hef centrum van
Mijdrecht op ca 2000 m' eigen grond
Royale indeling begane grond hal, woon
kamer 8 50 x 8 50 met open eikehouten
keuken, eetbar, open haard, plavuizen vloer

Vrij uitzicht over weilanden 4 slaapkamers,
luxe badkamer Ie verd ruime zolderetage
met mogelijkheid voor 5e slaapkamer Tuin
op het zuiden met zonneterras aan viswater

V V c V , thermopane beglazing, dakisolatie,

schuur en erf voor gemeenschappelijk ge
bruik

Koopsom ^ 378.000,- k.k
Oplevering in overleg

Inlichtingen Makelaarskantoor O G

Wailslijk Halfrond 487 Amii«lva«n
Tal 020 451146

/

KEESMAN
Jan Steenstraat 1

Voor glas, behang.

Histor-verf,

Alabastine produkten

w.0. loogpasta.

klompen etc. etc.

Tel. 12425.

Bibliothekans te Zandvoort

zoekt zelfst ongemeub

woonruimte
te Zandvoort of naaste

omgeving Huur ±. f 750 -

per maand
Telefoon 02507-14131,

(privé 030 718932)

Uw adres voor

elast kousen, panttes,

knie- en enkelstukken,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort

tel. 02507-12327

DUBBELEKEUZEINONZE SHOWROOM.

Autobedrijf

^ Pakveldstraat2l - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 23 45

Geslaagd
aan de avond-hts te

A'dam heeft onze

plaatsgenoot, de heer

ING. G.J.T.
HENNEVELT

zijn diploma behaald

als bouwkundige.
Van harte profiiat.

Gun uw bedrijf de aandacht

van een (nog lang niet)

uitgelezen publiek

Al
^'̂ m^^'f^^mm

06
De mens leut graas > cc/ lijd en geld neer om leii

zgn "voorniels" ie krijgen

Roberi Lynd
(1879 1949)

Dat gcidi \ anzelfsprcKend mei voor de lijd van

HORLOGERIE C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

]ianl diekrijgl U niel voor mets, at vallen vjn prijzen erg

mee De uurwerken van Waaning zijn er dan ook naar'

Hel IS prei isietijd, ii aaraan U nood behoeft te twijfelen

'

Komt u eens kijken in zijn showroom.
'( Is een belevenis!

tigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur

hoogste prijs, contante betaling

Bakkerstraat 7a, Zandvoort

Dr. Schaepmanstraat 1,

hoek Brederodestraat, Zandvoort,
telefoon 02507-16768

Geopend 8 00-22 00 uur

7 centSUPER

DIESELi

Diverse OCCASIONS
in het bijzonder LANDROVERS
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DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.

Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER

Zaterdags geopend tot 16. 00 uur.

's Maandags gesloten,

's Middags van 12. 30- 13.30 uur gesloten.

WIJ zijn met vakantie. Gesloten van 9 tot 27juli.

E®s!^M>aRt

Zeeweg 3. Overveen, tel. 023-256057

Eig. J. G, de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.

Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

HOUSE

KOOUMANS

FORDOTO

S^ml
2ANDV00RT

AmpArestraat 10

(naatt Colpitt)

Tel. 02507 - 1 69 25.

- .; b.g.g. 1 32 42
Ford verkoop en

service.

Ook voor diverse

merken inruilauto 's.

Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaalfondue-resiauranl

lot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levendepianoklanken ofvoor
uw receptie en party.

Gravinncsteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-31 70 58

TE KOOP

Peugeot 504 Tl

1972 met lederen stoelen,

nwe accu en gereviseerde

startmotor. Lichte

schade. T.e a.b.

Telefoon 020-76111S

na 19.00 uur.

PONYPARK
SLAGHAREN

Maandag 27|uli a.s. grote

ponyverkoop
normale handelsprijzen.

Maak er een gezellige dag
van' Entree f 7,50 p.p.

incl. gebruik van alle

anrakties. Dagtocht 35-NS

PONYPARK
SLAGHAREN

een wereld
van plezier!

SCHILDERS GEVRAAGD
VOOR Ie KLAS ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

• GOED LOON
• HOGE VAKANTIEBON
• GOEDEWERKSFEER

iCSUR es^ ZOON
Zandvoort Paradijsweg 2 Tel. 02507-5602
Heemstede Raadhuisstraat 92 - Tel. 23-2861 82

Met spoed gevraagd

vakantie-

werkers
voorompak-

werkzaamheden
Telefoon 02503-31787

Eduard Koopmans BV
Konnetlaantje 16 - Rijsenhout

Groothandel in

„DOE-HET-ZELF"-ARTIKELEN
vraagt voor direct een

chauffeur/

magazijnmedewerker
In bezit van groot rijbewijs.

Hebt u interesse? Bel 02977 - 2 77 84
of schrijf t.a.v. de heer J. Putters.

SCHILDERSBEDRIJF

IM. DEKKER
voor aluw wit-, schilder- en

behangwerk.
5 jaar garantie
op buitenschilderwerk.

Ook leveren en plaatsen van

dubbel glas met
10 jaar garantie.

Vrijblijvend advies en prijsopgave.

Telefoon 02979 - 3137 - Mijdrecht.
Werkplaats: Kerkplein 31 -Abcoude.

JOEGOSIAVISCH RESTAURANT PULA
Voorspecifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag eq dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

VISLIEFHEBBERS
OPGELET !

Tot eind augustus kunt u op woensdag- en
donderdagavond in

Restaurant Kaagzicht
Huigsloterdijk 390 - Buitenkaag

onbeperkt GEFILEERDE SCHOL eten

met daarbij geserveerd:

frites, koolsla en een fijne cocktailsaus

voor slechts t iDfOU p.p.

(Tel. 02524 -42 78)

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel In units vanaf ca. 200 m^.

makelaars & taxateurs in bednjfs- en woonruimten

G, F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

herman heljermansweg 6, amsterdam-z., telex 18143

Verzamelaar vraagt

oude Ned. prent-

briefkaarten
van voor 1940. Leuke

dorpsgezichten

è1,50
Fraaie oude kaarten

prijs n.o.t.k.

Tel. 023-377405

BAGAGEWAGENS
w.a. 750,-

VERHUUR
75.- p.w.

BOOHRAILERS
v,a. 595.-

Holland Trailer
Rijnlanderweg 1195.

Nieuw Vennep
Telefoon 02526-73800
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Zonnige slotwedstrijden bij

weel( van het paard
ZANDVOORT - Was de regen bij elke

wedstrijd, tijdens de week van het

paard, vaste klant, de laatste dag lieten

de buien gelukkig verstek gaan, waar-
door de zon eindelijk een kans kreeg om
het uitstekende gebeuren op te vrolij-

ken.

Met dit prima weertje was het best

vertoeven bij de Manege Rob van der
Berg, alwaar van uitstekende paarde-

sport te genieten was. Jammer was dat

er niet al te veel publiek was, maar er

was een fantastisch deelnemersveld.

Voor het springconcours hadden zich 80
deelnemers gemeld, terw^l bij de keu-

ring 70 pony's en paarden aanwezig
waren. De gehele weck waren er veel

meer deelnemers dan vorig jaar, zodat

het een succesvolle week geworden is,

die zeker volgend jaar wederom op het

programma staat.

Het springconcours bij de pony's ging

over twee manches bij een hoogte van
60-80 cm. Door het gelijk eindigen van
enige deelnemers was een barrage

noodzakelijk. In deze barrage ging de
strijd voornamelijk tussen Annemiek
Zorgen en Yvonne van Mourik, waar-

bij eerstgenoemde iets sneller de hin-

dernissen wist te nemen.

(AdveneniieJ

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 12.00 uur.

fa OO) per persoon

f. 45," kind.tot12jr.

Reserveringen/ Inlichtingen:

tel. 020-495070
of 020-492781

JWCityHöpper
Friendly all the time.

Jennistoernooi

TC Zandvoort
ZANDVOORT - Het door de TC
Zandvoort georganiseerde tennistoer-

nooi, in de B- en C-klasse verloopt tot

nu toe uitstekend. De wedstrijden wor-
den onder ideale weersomstandigheden
verspeeld, waardoor er geen opont-

houd ontstaat en alles naar wens gaat.

Verassingen hebben zich tot nu toe niet

voorgedaan. De voorrondes worden
elke avond gespeeld, zodat vanavond
en vrijdagavond een kijkje op het

sportpark aan de Kennemerweg zeker

aan te bevelen is. A.s. zaterdag vinden
dan de finales plaats. Aanvang is dan
om 10.00 uur.

Jammer is, dat de Duitsers om onbe-
kende redenen weggebleven zijn, maar
dat doet zeker geen afbreuk aan de
kwaliteit van het toernooi, wat van een
prima gehalte is.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden

voor de komende week:

Datum
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ilc zocht op de CrrotellCiiiyii

aliteit

Hooo*(ap«r
In granan bnitn

259,-
uit voorraad

leverbaar

ojflf Kastenhuis
' Grote Krocht 25

Telefoon 17751

iledt deze vv/eek speciaal aan:

!iii 11 95
_ _ . . _ _ _ tFW0^%0

'anïfpa» 19 98
?i^^iU^^U kilo 15,- nu wmmM%m^0

M 9 95ili% H kWo van 12,- nu %0m%01^

Il 6 95
I i kilo van 8,75 nu ^0 Bf^k0 ^^0

Maak ook eens kennis met ons uitgebre/d assortiment beste kwaliteit vleeswaren

voor de boterham
EXTRA AAW BIED ING

150 gram slechts

,

Grote Krocht? (naast A.H.)

HEEMSTEDE: Binnenweg 117

HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 {Cronjé straat).

HAARLEM: Zijlweg 102

HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18

1,50
:ast-toe-slager

Profiteer nu nog mee var) de
openingsaanbieding

Lucky Star Jeans nu . .37,50

Gestreepte T-shirts 15,00

V-hals truien 23,50

Lee Cooper T-shirts

45,- nu .35,00

VLIEGREIZEN

AUTOREIZEN
BUSREIZEN

VERRE REIZEN
STEDENREIZEN

VAN

i:iJHN:irl!F^:i:i
WIJ HEBBEN ZE
ALLEMAAL

REISBUREAU
) kÉRKMAN

Groie Krorht 20. Zanrlvoort .

telefoon 02507 12560

Donderdag 16julibegint de uitverkoopt!I

We hebben dan

il|nd«
Oo«dheep«t*
lawaranekK

ds konMRWiln-

bondBbgMd

OORMOLUX:
Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

Rijwielhandel BOS
vooro.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwiefen.

Tevens KIS-sleutelservice

en rijwiehferhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Japonnen

Japonnen

van 175 voor

,

99,00

van 250,- voor. 149,00

Blouses halve prijzen

Zomerpantalons 40% korting

's Avonds ook open!

/idaèwmetmade

Grote Krocht 19, Zandvoort.

Telefoon 02507- 1787»

SB
n

Voor olie verversen, doorsmeren,

handen, accu's, onderhouds-

beurten en reparaties, natuurlijk

naar „SHELL DllfiyZiCHT".

U kunt uw auto overdag slecfit

missen? Maak een afspraak voor

de avonduren.

Ook voor oüe en diesel.

SHELL STATIOI^ „DUiraCüT"
P. TIMMER

Dr, CA. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507 -13287.

Te huur aangeboden

zit- en

slaapkamer
met eigen kook-

gelegenheid en gebruik

van douche/toilet.

Telefoon na 19.00 uur
02507-18200.

Te koop:

3 houten roeiboten

met of zonder b.b.

motor, en

1 Rrsatje.

Tel. 02975-66548.

Meer ruimte voor: Autobedrijf Zandvoort

Schuitengat?,
telefoon

13212
auto-brand-leven

alle verzekeringen

êê^r

Het NcJcrIundsc Sleutel- en
,Slo(en/spLciaH,stcn Cildc is door Lips
Slottn Fabrieken b.v. .Tjs sub-IJccntic

houder j.;cmachti).',d de Lips-Kcso
sleulcl te kcipii-ten. Voortdurende

k^v.iUteiLsbeiv.ikrnj; en de geavan
ccerde machines van het Gildi

{jcirandea-n u vj.kerheid

>;n vcilightid. Alleen bij

.LtPSy de gemachtigde dealer

f-"^^ -^ '^if? " het orif;inele
''"^ ' '

I

Zckcrheidi bewijs.

\_-
;' V. d. Meer Sleufclservicc

llinnrnwe); 7.1 - Hceiiisicdt'

lil. 02.1 -2« 0.4 W(

TWf.s<^ '-i^x^- -^^c r^iar -arfibn i,éK(C Trf!^ n^t^

Jnstallatietechniek B.V.
Met spoed gevraagd op klein kantoor:

accyrate adm. kracht vrL
(vrl.)

(goed kunnende typen)

Voor o.m. het bedienen van de telefoon,

faktureren, typen en wat boekhoudwerk.
Gezien het belang van deze funktie zijn goede
kontaktuele eigenschappen vereist.

Salariëring in overeenstemming met de capaci-

teit en inzet.

L J. IVliElersaar

Inst. Techniek
Kudelstaartseweg 162, Kudelstaart.

telefoon 02977-21120/25238 (vragen naar

mevr. J. M. du Pau).

jnillenaar
installatietechniek B.V.

vraagt met spoed:

monteurs en

hulpmonteurs

(bijv. L.T.S.-ers)

voor de montage van c.v.-installaties.

Servicemonteur

voor het onderhoud van c.v.-installaties.

Een goede kracht wordt bij ons gewaardeerd.

LJ. IVlillenaar

INSTALLATIETECHNIEK
KUDELSTAARTSEWEG 162 - AALSMEER
TEL. 02977-25238/21120 (Heer H. Vendel)

na 18.00 uur: 03486-3576.

Leuke

teen

SLIPPERS

14.95

in alle

kleuren

vanaf .

.

Leuke linnen

OPEN

SCHOEN
(in 5 kleuren)

24.90

HARMS
Diaconiehuisstr. Sa

2Landvoort

Binnenweg 71 , telefoon 282697.

Dé dierenspeciaalzaak
van Heemstede
Wegens vakantie gesloten van

12juli t/m 2 augustus.

ZANDVOORT - Een feestelijke dag
was zaterdag 4 juli 1981 voor Rob en
Willy Witte, want op die datum werd
hun nieuwe bedrijf aan de Kamerlingh
Onnesstraat 23 geopend.

Na de garage die ze zo'n vier jaar

geleden openden aan de Dr. Schaep-
manstraat en waar ze letterlijk uit zijn

gebarsten, een hele vooruitgang, want
deze zaak heeft een oppervlakte van
18x18 meter. Behalve de goed geoutil-

leerde werkplaats, is er nu ook ruimte

voor een grote showroom waar de
nieuwste modellen van Fiat, Lancia en
Auto Bianchi getoond worden. Boven-
dien is hier ook een ruimte voor de
klanten om te wachten op een kleine

reparatie, want men kan hier frisdran-

ken, soep, koffie etc. gebruiken en
zodoende de wachttijd wat bekorten.

Ook is er bij het nieuwe bedrijf een
goede wasgelegenheid voor auto's. Met
een hogedrukspuit worden de vuilres-

tcn verwijderd, terwijl men kan kiezen,

of men behalve een shampoobeurt en
het spoelen, ook de auto nog even in de
was zet.

De naam die Rob Witte met zijn

bedrijf opbouwde ten aanzien van het

repareren van autoschade, zal hij ook
hier kunnen vergroten, want behalve
meer ruimte beschikt hij ook nog over
voldoende vakkundig geschoold perso-

neel.

,,Ik geloof nog steeds in hard werken.
Met je schouders er onder, dan lukt het

wel, zelfs in Nederland", aldus een
optimistische Rob, die zegt er van
overtuigd te zijn dat zijn klanten uit

Zuid de weg in Noord naar zijn garage

zullen weten te vinden.

Dat hij in deze mening niet beschaamd
zal worden, mag wel blijken uit de vele

belangstelling, bloemen en geschen-

ken, die hem en zijn vrouw zaterdag bij

de opening ten deel viel.

Voor oude en nieuwe klanten van
Garage Zandvoort. De openingstijden

zijn nog steeds als vanouds, van maan-
dag tot en met zaterdag geopend van
07.30 tot 18.00 uur, zondags gesloten.

De service van deze zaak is het han-

delsmerk.

Foto Europress
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Zandvoorter na

ruzie overleden

ZANDVOORT - De zestigjarige heer

G.P. Martius uit Zandvoort is vrüdag-

avond overleden, nadat \a\ op hel

Schuitegat met een dorpsgenoot ruzie

had gemaakt en geslagen was met een

honderiem. Maandag werd een gerech-

telijke sectie verricht waaruit bleek dat

de heer Martius aan een hartaanval was
overleden. Waarschünlük was de emo-
tie te veel voor hem geweest.

Vrijdagavond omstreeks kwart voor elf

liet de man zijn hond uit in de omge-
ving van het Schuitegat en de Boule-

vard de Favauge. Hij werd daar gecon-
fronteerd met een ruzie tussen een man
en enkele spelende kinderen, die deze

man overlast bezorgden door met een
bal te spelen. De heer Martius mengde
zich in deze affaire, waarna ook een
vrouw zich er mee bemoeide. Er ont-

stond een ruzie ter plaatse, waarin zich

een derde man mengde die ook zijn

hond aan hei uitlaten was. De ruzie liep

zo hoog op dat de twee honden in een
gevecht raakten. De derde man sloeg

toen met een honderiem op de heer

Martius in. Deze liep weg, doch zakte

enkele meters verder in elkaar. Een
gewaarschuwde arts kon slechts de
dood constateren.

De man die de klappen had uitgedeeld,

werd korte tijd later "aangehouden op
het De Favaugeplein; Deze 57-jarige

Zandvoorter werd na verhoor en on-

'derzoek in de loop van zaterdag naar

huis gestuurd.

ECONOMESCHE RECESSIE VOELBAAR

Casino trekt minder bezoek
ZANDVOORT - De belangstelling voor

de drie casino's loopt snel terug. In

Zandvoort kwamen in het eerste half-

jaar tienduizend goklustigen minder
naar het Casino, terwijl ook in Scheve-

ningcn en Valkenburg het bezoek terug-

liep. De totale spelopbrengst over de

drie casino's is vier miljoen minder dan
vorig jaar.

De directie van de Nationale Stichting

Casinospelen stelt een onderzoek in

naar de oorzaken van het teruglopende

aantal bezoekers. ,,Natuurlijk is een
deel toe te schrijven aan de economi-
sche recessie. Wanneer iemands be-

steedbaar inkomen terugloopt, en dat

doet het over de hele linie, dan kun je

je voorstellen, dat hij in plaats van drie

(Advertentie)

Zandvoorts Nieuwsblad

VRAAGT

BEZORGERS/
STERS

voor de vakantieperiode

juli en augustus.
Aanmeldingen:
telefoon 1 71 66.

W
\ 'S(rft,üiX',r,!,

BRADERIE OP ZONDAG 26 JULI

'Wegens succes herhaald'
ZANDVOORT - Wegens groot

succes zal de braderie, die door de
organisatoren van het Zandvoort
Festival in mei werd gehouden,
worden herhaald en wel op zondag
26 juli aanstaande.

,,Gezien de vele enthousiaste reak-

ties van zowel het publiek, als van
de deelnemers, hebben wij het plan

opgevat om de braderie nog één-

maal te houden dit seizoen", aldus

Charles Moerenburg, die zegt al

veel aanmeldingen te hebben ont-

vangen.

Dit keer zal de braderie worden
opgeluisterd met onder andere een
vuurvreter, muzikale clowns en, net

zo als vorige keer, wordt er ver-

wacht dat veel etablissementen het

binnengebeuren naar buiten zullen

verplaatsen, zodat er opnieuw voor
elk wat wils zal zijn.

Het verkeer zal ook ditmaal via de
Poststraat en Kerkstraat kunnen
afvloeien, omdat deze zondag de
Kerkstraat voor doorgaand verkeer

zal zijn geopend.

Een enquête onder de winkeliers in

de Kerkstraat heeft overigens uitge-

wezen, dat zeker zo'n 60 tot 70%
bezwaar heeft tegen afsluiting van
de Kerkstraat voor het doorgaande
'verkeer .gedurende het gehele sei-

zoen. Ook de plannen om het sei-

zoen te verlengen vanaf Goede
Vrijdag tot 1 oktober stuit op enige

weerstand. Veel winkeliers zouden
graag alleen op zondagen en gedu-
rende hét hoogseizoen van 1 juni tot

1 september een doorgangsverbod
van deze straat zien. ,,Wij onder-
zoeken nu de mogelijkheden hier-

toe in samenwerking met de com-
missie Midden- en Klein Bedrijf, en
het gemeentebestuur. Winkeliers
uit de Kerkstraat kunnen altijd

meedoen aan de braderie, omdat
wij behalve de Grote Krocht en de
Haltestraat, ook graag het Kerk-
plein bij de braderie willen betrek-

ken, dan pas krijg je één geheel",
aldus Moerenburg. Deelnemers, die

aan de braderie willen meewerken,
kunnen zich melden bij Henk
Oonk, tel. 12560.

Voor het overige rekent men op een
zonnige zondag en een groot en-

thousiasme van inwoners en re-

kreanten. De braderie zal worden
gehouden van 's middags 13.00 tot

20.00 uur.

(Advertentie)

Tbeforeyoubuy

sdiomTiiif^^
opbrizégëhebcpllectie^c^

dpncJè'rëlag avond koopavond

Haariem : Batleljorisstraat 20 (bij de Grote Matkt) / tel. (023) 31 26 55_
Amstertiani: Leidsëstnaat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 17. 35 96
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maal per week, nog maar twee maal
per week zal komen", aldus de heer
Bergmans, woordvoerder van de casi-

nodirectie, ,,maar of dit het enige

motief is, zal uit het onderzoek moeten
blijken."

Voorstellen

Wel is men van mening, dat het spelen

in casino aantrekkelijker gemaakt moet
worden voor een groter publiek. ,,Wij

overwegen een uitbreiding van het

spelaanbod, maar hierover zal de Raad
voor de Casinospelen een uitspraak

moeten doen. Wij hebben wel enkele
voorstellen gedaan en wachten nu de
reakties af', aldus de heer Bergmans.
Overigens is hij van mening, dat, wan-
neer men toestemming zou krijgen ook
speelautomaten te exploiteren, dit een
gescheiden exploitatie zou moeten zijn,

om de rust in de sf>eelzalen niet te

beïnvloeden.

Langs de Vloedlijn

Wijs is de mens die weet wat hij

over het hoofd moet zien.

Wiliam James
(1842-1910)

Voorlopig heeft men nog een huurcon-
tract met het Bouwes concern van tien

jaar, waarvan slechts de helft verstre-

ken is, zodat door de casinodirektie

voorlopig geen andere plaats of verhui-
zing vanuit Zandvoort wordt overwo-
Ren.

Van een direkt uitstralingseffekt van
het circuit op het casino heeft men tot

nu toe weinig bemerkt. ,,Dan zou dat
toch merkbaar moeten zijn geweest,
bijvoorbeeld afgelopen zondag, toen
het circuit veel bezoekers heeft getrok-
ken", aldus de heer Bergmans. Wél is

hij van mening, dat, wanneer het cir-

cuit zou verdwijnen, er een goede
tegenhanger zou moeten komen.
,,Zandvoort moet natuuriijk een aktief

toeristenbeleid blijven voeren en voor
bezoekers attraktief blijven. Het heeft
zijn naam toch voor een groot deel te

danken aan het circuit", aldus de heer
Bergmans.

Minder inkomsten

Door de gemeente Zandvoort was de
toeristenbelasting per 1 januari 1981

verhoogd van ƒ 1,25 tot ƒ 1,50, terwijl

per 1 juli 1981 de toeristenbelasting per
bezoeker ƒ 2,50 bedraagt. Ondanks
deze forse verhoging, voorziet de heer
Bergmans toch een vermindering van
inkomen voor de gemeente, omdat een
verlies van tienduizend bezoekers over
het eerste halfjaar toch evenzoveel
kwartjes betekent. De toegangsprijs

van het Casino zal voorlopig niet ver-

der verhoogd worden en blijft in de
naaste toekomst ƒ 7,50 per persoon, dit

ondanks de afname van het bezoek en
de verhoogde belasting.
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ZANDVOORT - Voor de eerste maal in de geschiedenis werd op het circuit een truckrace gehouden. Een
spektakelstuk dat een groot aantal mensen op de been en naar het circuit heeft gebracht, waar de organisatoren

spraken van een ,„ouderwetse" racedag.

De truckchauffeurs hadden er zelf bijzonder veel plezier in en daverden met hun vrachtwagens over het traject,

tot groot genoegen van de vele duizenden.

Stalenberg veroverde de titel om het Nederlands kampioenschap door de 402 meter in zijn Scania 141 af te leggen

in 21,42 seconden.

Dat niet iedereen even gelukkig was met dit evenement, mag blijken uit het verslag op de sportpagina van de

autoraces die zondag werden gehouden.

'POimE OPTREDEN HEEFT ONS VERBAASD'

Zandvoortse pirate
HAARLEM/ZANDVOORT - Met een grootscheepse aktie heeft de Haarlemse
politie in de nacht van zaterdag op zondag een voorlopig einde gemaakt aan de

uitzendingen van het illegale televisiestation CST (Commercial Satellite Televi-

sion).

Halverwege de uitzending van de film ,,Convoy" werd deze Zandvoortse

TV-piraat „opgerold", de zendapparatuur (één videorecorder en zender met een

totale waarde van ƒ 8.000,—) werd in lieslag genomen. De Iwee Zandvoorters, die

verantwoordelijk waren voor de uitzending, gingen vrüwillig met de politie mee en

moesten de nacht op het politiebureau doorbrengen, voordat ze werden vrijgela-

ten. De politie arresteerde bovendien twee Haarlemmers die by hen op bezoek

waren.

Diezelfde nacht werd een huiszoeking

verricht in Zandvoort in de ouderlijke

woning van étn van de piraten. In dit

huis werd echter geen illegale zendappa-
ratuur aangetroffen.

In het pand in Schalkwijk van waaruit

CST uitzond vond de politie ook een lijst

met informatie over adverteerders. Be-

keken wordt nu of de ofHcier van
justitie deze adverteerders zal vervol-

gen. Momentcel loopt in Woerden een

proces tegen mensen die via een tv-

piraat hebt>en geadverteerd.

Getipt?

De twee Zandvoorters, Ruud (20) en
Willem (24) die al sinds januari in de
lucht waren, vermoeden dat de politie

een tip heeft ontvangen, omdat het de
eerste maal was dat ze uitzonden vanuit

dit pand. Een mogelijkheid die door de
politie niet direkt wordt ontkent, om-
dat de woordvoerder van de Haarlemse
politie zegt, dat ze in ieder geval niet

zijn ,,uitgepeild". ,,In deze gevallen

moeten wij de ambtenaren van de
Radio Controle Dienst van de PTT
assistentie verlenen, dit is ook gebeurd.

In de omgeving is nog wel gepeild,

voordat men het pand kon lokalise-

ren", aldus de politiewoordvoerder.

Verontwaardigd

Het was voor zowel Ruud als Willem
de eerste maal dat ze met de politie in

aanraking kwamen en ze zijn nogal
verontwaardigd over de wijze van op-
treden van de politie. ,,Er deden in

totaal achttien mensen (politie en PTT
mensen) aan de aktie mee. Ze hebben
nog wel aangebeld, maar ons niet de
kans gegeven normaal open te doen.
Voordat één van ons de voordeur kon
bereiken werd die al ingetrapt en
stormden de heren naar binnen. Ze
liepen elkaar gewoon te verdringen in

de kamer. Het verbaasde ons echt. Wij
hebben al verschillende keren gezegd
dat wij de opsporingsdienst geen haar-

breed in de weg zouden leggen als ze

ons vonden. Dat is een kwestie van
sportiviteit aan onze kant, die wij

eigenlijk ook verwacht hadden van de
tegenpartij", zegt Ruud dinsdagmor-
gen nog steeds verontwaardigd.
Het feit dat ze vrijwillig meegegaan
zijn, wordt dan ook wel in het politie-

rapport vermeld. Niet dat ze in een

politiecel werden gezet en tot 's mor-

gens halfnegen, nog geen slokje water
kregen. „Je voelt je op zo'n moment
echt een misdadiger, een aparte ge-

waarwording", aldus Ruud, die zegt

dat ook zijn ouders behoorlijk schrok-

ken toen zondagmorgen in alle vroegte

(omstreeks halfzes) zo'n acht maij poli-

tie voor de deur stonden om huiszoe-

king te verrichten. ,,Ik heb altijd ge-

dacht dat een politieoptreden anders
zou zijn in zulke gevallen".

Procedure

De politie zegt overigens dat het een

normale procedure is om direkt na het

aanbellen binnen te vallen. „Wachten
wij keurig totdat er opengedaan wordt,

dan is het bezwarend materiaal al lang

verdwenen. Wij zijn genoodzaakt deze

procedure zo uit te voeren". Boven-

dien zegt de politie dat er slechts één

overvalwagen en acht agenten bij be-

trokken waren, terwijl de piraten zeg-

gen drie auto's en twaalf man geteld te

hebben. Ook werden twee bezoekers,

John van de piraat ,,Delta" en zijn

schoonzoon, die een vriendenbezockje

brachten, gearresteerd.

De bewering van de politie dat de twee

bezoekers gefungeerd zouden hebben

als „uitkijk" wordt door de piraten van

CST ten stelligste ontkent. Waarschijn-

lijk wordt dit afgeleid door de inbeslag-

name van een professionele portofoon

die in Willems auto werd gevonden.
Deze is in beslag genomen omdat
Willem hiervoor geen vergunning had.

Toekomst

In januari zijn Ruud en Willem begon-
nen met de eerste uitzendingen als

,,Vrije TV Kennemerland", zuiver

idealistisch, niet commercieel. Dit

bleek echter niet vol te houden, van-

daar dat ze begonnen zijn met adver-

teerders. Echt commercieel zijn ze

nimmer geweest, want hun adverteer-

ders kregen een termijncontract en
moeten nog steeds betalen. ,,Wij ver-

wachten echt niet dat wij nu wij uit de
lucht zijn nog veel geld zullen ontvan-

gen voor de keren dat wij reclame-

boodschappen hebben uitgezonden.

Maar het kan meevallen natuurlijk",

aldus Ruud.

'De' prijswinnaars iWk

Er begon meer lijn in hun uitzendingen

te komen en ze vermoeden dan ook dat

ze een vrij grote vriendenkring hebben.
,,Wij willen eerst even de reacties van
de kijkers afwachten. Als we genoeg
brieven krijgen waarin we worden aan-

gemoedigd (het postbusnummer is nog
steeds Postbus 510 te Zandvoort), dan
zullen wij proberen door te gaan. Wij
zitten alleen nog met de kosten van een
nieuwe recorder en zendapparatuur.

toch nog een heel bedrag", aldus

Ruud, die al zijn spaargeld en vrije tijd

van de afgelopen maanden heeft be-

steed aan CST.

Behoefte

Ruud en Willem Wijken niet de enice

piraten te zijn in Zandvoort. Er zijn er

die meewerken aan TV-Noordzec en

aan de piraat Delta en achter de

opgerolde zender in Moofdiiorp ston-

den ook medewerkers uit Zandvoort.

Eén N'ari lien die een bcroei'sopieidini:

heeft gevolgd ze^it: ..Het is vrij logisch

dat ue;'o zenders weer tcruckonu-ti.

Ko! je er een op, dan zijn er tv.ee

nieu^>c voor in de plaats. I-, ben
persoonlijk niet betrokken bij eei' spe-

ciale zender, maar gi .'f zo nu - " d.iii

Vsel adviezen. Zo zijn de re--lan'e>;M;s

veel (e amateuristisch, die zrud-,': heler

en korter kuiine.'i. iJe jocgens ..!,•! CST
waren i>p de gvietie weg, hvv. films

trokken veel kiikers. \rii lii;;isi.ii o\en-

eeiis. de mensen wiiien '.-'( e-ens v\al

ZANDVOORT - T.C. Zandvoort kan terugzien op een bijzonder geslaagd tennistoernooi dat de afgelopen week

in de badplaats werd gehouden. Zelfs de weergoden werkten mee, en behoudens een paar druppels, heeft men het

droog gehouden.

Zaterdagmiddag was de prijsuitreiking een goede gelegenheid om alle kampioenen en de eervolle verliezers op de

foto te zetten. Ook Wiersma, die met zijn partner Edith Lemheck geen finale kon spelen door een blessure en

hierdoor dus afstand moest doen van de eerste plaats, behoorde bij deze tennissers, die op dit toernooi hebben

laten zien dat sportiviteit in de ware zin des woords één van de grootste attrakties bij .sportevenementen is.
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Vrijdag 10 juli ging op 81-jarige leefiijd van ons
heen mijn lieve man, onze dierbare pa en

fijne opa

Arend Johannes Theodoor
van den Noort

Overeenkomstig ^ijn wens is hij in stilte
begraven.

Zandvoort, 14 juli I98I
Gaslhuishofie9

Op 8 juli is overleden na een moedig gedragen
slopende ziekte

Helena Johanna Pijfak
weduwe van Arie Paap

op de leeftijd van 67 jaar.

Uit aller naam:
A.J. VAN ZANTEN

Correspondentie-adres:
Pr. Clauslaan 43

6241GKBunde(L)

De crematie heeft op 13 juli 1981 in besloten
kring plaatsgevonden.

Met droefheid geven wij u kennis dat op vrijdag

10 juli 1981, na een moedig gedragen lijden

van ons is heengegaan mijn lieve man, onze

lieve vader en grootvader

Hendrik Jacobus Lamorèe
in de leeftijd van 74 jaar.

Zandvoort:

E. VAN DE WINT-VAN KUIJK
Wouhrugge:

A. M. H. LAGERWEIJ-LAMORÉE
T. LACERWEIJ
JAN-HENDRIK
JACQUELINE
MARGRIET
ROBERT

Lelystad:

H. H. SELJEE-LAMOREE
C.SELJÉE
JEROEN
TIBOR

Ermelo:
P. J. WIERSMA-LAMORÉE
J.F.J. WIERSMA
SANDRA
MARITZA

A mslerdam:
J. G. LAMORÉE
A. S. FRIS

2042 NT ZANDVOORT, 14 juli I9SI

Emmaweg 9

Naar zijn wens heeft de crematie

in besloten kring plaatsgevonden.

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv
Dag en nacht bereikbaar
Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Voor al uw
SAniiTAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:

Scheldeplein -Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

• Groenteplanten met kluit

'• Groente- en bloemzaden

• Zaaigrond

• Jiffypots

• Bestrijdmgs- en

bemBStingsmiddeien

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA, Zandvoort,

telefoon 17093

Opruiming van restanten

na
'2

HARIVIS

Diaconiehuisstraat 5A, Zandvoort

Niet het enige, wel het beste adres

.-•. Atelier De Buts
Gebrandschilderd glas

Grote kollektie medaillons

Glas in lood - Restauratie

Specialiteit:

medaillons naar foto of dia

Taferelen Oud-Zandvoon

Dorpsplein 2. Zandvoort
tel. 13015, zondagmiddag open

^ -ootUW herinnering

metdeKodakSuperSelektlVint
Kodak Super Selekt

Prints. Oftewel, méér
kleur per foto.

Ontwikkeld en
afgedrukt door Kodak
zelf Briljant en levens-

echt van kleur.

Op speciaal

halfmat Kodak papier.

En omdat u meer
ziet, vergroot u uw kijk-

plezier en dat van
anderen aanzienlijk.

Ze zijn te leveren

op 3 formaten: 10x10,

10x13 of 10x15 cm.
Bi) ons bent u aan het

juiste adres:

Ontwikkeld en afgedrukt door
het kleurenlaboratorium
van Kodak zelf.

KERKSTRAAT 31
ZANDVOORT

AUTORIJSCHOOL

AUG. V. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

l\lu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

Net iets beter.

Eventueel met anti-slip.

Rijks gediplomeerd.

BRUGSTRAAT 20, Zandvoort,
Telefoon 02507 - 12071

!ELEKTBQTECHNIEK

y;-4|Haa^iTi , tetef0(Qn.0^e4478

Voor al uw cv., loodgieters- en
dakdékkerswerk:

TECHI\IISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 02507-

13176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

Bü AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV

Lancia, Autobianchi

9 cent korting op
super benzine

Kamerlingh Onnesstraat23, Zandvoort,
telefoon 14580

I
Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN.
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KRO
(v/li Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533

Informaties betreffende begrafenissen ofcrematies geheel vrijblijvend.

Th. A. Loos v/h Weber
Pasteurstraat 14, 2041 VA Zandvoort,

Telefoon 02507 - 15207 - 14839

WfWKEL GESLOTEW
van 27 juni tot 3 augustus.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het

over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave (,'ti folder met

waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

(ERKENDE
VBOIUIZBtS

A. J. V. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Hondenkapsalon

REIMEE

Gevestigd sinds '56,

voor vakkundig knip-

pen - scheren - trim-

men - wassen - oor-

en voetbehandeling.

Mevr. Renee Truder,

Van Ostailestraat 26, tel.

15BZ6.

PEDICURE/

MANICURE-SALON
mevr.

G. Hamminga
bij

Drogistorij - Parfumerie

BOUWMAN
Oranjestraat?

tel. 02507 - 1 23 27

Behandeling volgens

afspraak.

Veilinggebouvj

De Wine Zwaan
in- en verkoop en

opslag van inboedels
en goederen.

Dag. geopend V. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,

na 18.00 uur 16658.

Fa. WATERDRINKER
Souterrain.

Oe Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

TiiVIMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - REiyOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkolaats.

Werkplaats: Swaluestraat41A

Dr. Gerkestraat SOrd - 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 - 1 52 25

TE KOOP
in zeer goede staat:

SUZUKI MOTOR
400 cc, 1979.

Prijs/ 3800,-.

Tel. 02507 - 16748

TE KOOP AANGEBODEN:

TV-KAST
voor

grootbeeld-tv.

Tel. 02507 -186 31

LEKKERE VULKOEKEN?

BAKKERIJ

Ja toch!

Even bestellen bij:

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RJTMAIM
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

In verband tnet ziekte tot nader bericht

AI=WEZIG.

WaM
GLA2:ENIERSBEDRI IF

' Glas in lood ramen

Gebrandschilderd glas

Cbrnw'SlegcrsstrSat 2r. Zaridvoóri

Telefpón 02S0T - 1 6094 . „

G.Kol
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-brandleven

alle verzekeringen

Foto Quelie
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikiselen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren;

bedden, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.

voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,

TELEFOON 12164/13713.

Privé na 18.00 uur 16658.

Uw adres voor

eiasL kousen, pantieSi

knie- eii ódèl^uidten,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

Vanaf 29 juni tot en met 3 augustus

wegens vakantie
wijziging iiantooruren

Zandvoorts Nieuwsblad

Gasthuisplein 12 -Telefoon 17166

MAANDAG GESLOTEN
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur
09.00-12.00 uur

10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur
09.00-12.00 uur

Klachten over de bezorging, uitslijtend vrijdag van 09.00- 12. 00 uur.

HET BLAD VOOR RECLAME
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bent u nooit
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Miss Beach -

Mr. Beach
Zaterdag 8 augustus belooft het een

drukke dag te worden in Bad Riche aan

de Noord Boulevard. Dan worden de

Miss, en dit jaar ook, de Mr. Beach
verkiezingen gehouden. Dit evenement
wordt georganiseerd door de cvenc-

mentencommissie van de VVV, bij

goed weer buiten, bij regenachtig weer
binnen.

De kandidaten zullen worden beoor-'

deeld op o.a. houding, mode en bewe-^

ging door een deskundige jury bestaan^

de uit Inki Gordijn, Ger Philipsen, het

dansechtpaar Gemma en John de Boer,

Johan Beerepoot en wethouder Ter-

mes. Voorzitter van de jury is Jaap
Methorst, als speaker zal fungeren Udo
Buys. Leiding en organisatie zijn in

handen van VW-direkteur Hilbers.

Daarom moeten de aanmeldingen ook
geschieden, schriftelijk bij de WV in

Zandvoort. Een pasfoto moet worden
ingesloten, want bij een te grote aan-

melding zal een voorselektie worden
toegepast. Iedereen die zeventien jaar

of ouder is kan meedingen naar deze

titel, (s)

Het Zandvoortse bedrijfsleven heeft al

een aantal schitterende prijzen beschik-

baar gesteld, het wachten is dus nu nog
op ,,mooie" mensen die mee willen

doen.
O ja, wilt u meedoen, dan wel snel

reageren, want de inschrijving sluit op
vrijdag 24 juli.

Terug van
weggeweest
De vishandelaren zijn terug op hun

.,historische grond" in de omgeving
van de Rotonde. ,,Uiteindelijk was het

bericht dat wij van de gemeente ontvin-

gen positief. Alleen rnoeten wij nu tien

meter van zowel strandpaviljoen 9 als

10 vandaan blijven, zodat er een strook

van 60 meter vrij blijft voor de Roton-

de voor noodgevallen", aldus William

Keur. Dat ze in de ogen van enkele

strandpachters toch nog wat dicht bij

de Rotonde staan gebeurt wanneer het

hoogwater is. Overigens wordt dan
eerst toestemming aan de strandpolitie

,

gevraagd, en meestal gegeven. '

Robby Naish
Iemand die wél weet hoe hij zich moet

««:

Tips en suggesties: l7lfifiof na l7.0()mir02.V28.'!.T.^()

door

Marjiri'ct Ates

S^l»

Telefoonnummers
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SON BOLSCHAATSEN
Hollands fabrikaat,

met dubbele stalen kogel-

lagers. Verstelbaar van
maat 28 tot 42,
Met echte leren riemen
en 12 maanden garantie.
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SüSKE en

WISKE
diverse avonturen
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BINGO: roet 12 kaarten en 75 mooi
afgewerkte houten nummerschijfjes

QUIZ: met 24 vraagkaarten, alphabet-

schijf, draahwijzer, scorebord met 6 ruiters

en 48 fiches.

SPELLEN MAGAZIJN: hoedje wip en
motorcross, ganzenbord, worp cup,surfing

en vlooienspel
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TjTtigerproducts

VLEESWAREN

WENTEL DOOS
met 4 vakken

J^

geschik voor
alle tvpej
lot 60 cm.

met fraaie

houten lijst

ZEIFKLEVENOE

SPIEGEL
met leuke kleuren

PLAKHAAK
zware uitvoering,

zuigt zich zelf vast

in fraaie

kleurige dessins

KEUKENROLIEN
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FAMILIE FLES

PALMOUVE
SRAMPOD
NU MET LIEFST
10?o EXTRA
VOORDEEL!
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GROTE BAAL

BITTER-

BAILEN

50 Stuks

voor het invriezen van allerlei

zomer groente / fruit

DIEPVRIES

ZAKKEN

I I

pak a 26 stuks

met afsluit clip.

PAKKET
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MILLIES
pikante snacks met pittige

provencal kruiden
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ZMOVOORT NOG NIET MILIEUBEWUST GENOEG

edering Zandvoortselaan, s

itekaartje van de badplaats
ZANDVOORT - De laatste jaren wordt door de plantsoenendienst van de Dienst
Publieke Werken een zeer akticf beleid gevoerd, daar waar het gaat om de
gemeente een wat „groener" gezicht te gcvtn. Jaarlijks wordt er een fors bedrag
uitgegeven aan het ondehoud en aanleg van plantsoenen; worden er bomen
geplant, en tracht men oude woonwijken, zoals de Noordbuurt een vriendelijker

aarlzicn te geven door het aanbrengen van plantenbakken, bomen en struiken.

Eén van de meest kritische inwoners,

die het werk van de plantsoenendienst,

letterlijk en figuurlijk op de voet volgt,

is de heer J.G.L. Niessen, die zich

bijzonder verheugd toont over deze

milieubewustwording. „Overal vinden

aanplantingen plaats en worden bloem-
bakken neergezet. Speciaal mag ge-

noemd worden de Quarles van Ufïbrd-

laan en de Kleine Krocht. De aanbouw
van het raadhuis en de entourage zijn

zeer geslaagd", zegt hij, „doch de
entree van het dorp, de Zandvoortse-
laan, kan veel beter."

Visitekaartje

Er zijn bepaalde plaatsen op de Zand-
voortselaan waar bomen zijn gerooid,

en waar geen nieuwe bomen zijn terug-

gezet", aldus de heer Niessen. ,,zo

ongeveer vijf of zes jaar geleden heb ik

al geprobeerd door de gemeente te

wijzen op de herbeplantingsplicht de
Zandvoortselaan een beter aanzicht te

geven door onder andere het aanbren-
gen van bomen op de tien tot twaalf
open plekken. De entree is het visite-

kaartje van de badplaats en die moet er

dan ook behoorlijk uitzien. Hoewel er
een herbeplantingsplicht bestaat, stuit-

te ik steeds op tegenstand. Het werd
altijd afgedaan met ,,tussen bomen
kunnen geen bomerf geplant worden".
Waarom kan ik het dan wel in de
Haarlemmerstraat, zo vraag ik mij af."

Verkeerd geplant

De heer Niessen vindt het onbegrijpe-

lijk dat er enkele jaren geleden een
negental bomen door de dienst PW zijn

geplant op het -trottoir.

Zelfs zijn er een paar geplant, onder de
bomen. ,,Ik begrijp niet dat deze ge-

plant zijn op een smal voetpad en op
ruim één meter van de tuinen", zegt

hij, terwijl hij er op wijst dat door
regelmatig sproeien van de tuinen door
de bewoners de wortels van deze bo-

men aan de tuinzijde het snelst groeien.

,,Op het hoogstgelgen wortelgestel van
deze abelen ontstaan spruiten die, als

je niet oppast, de hele tuin in beslagna-

men."

Altijd abelen

Een ander ezwaar vindt de heer Nies-
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De Zandvoortselaan, hét visitekaartje van Zandvoort. Duidelijk op deze foto zijn de open plekken van vroeger
gerooide bomen, waar men bomen voor heeft teniggeplant, maar dan wel op het trottoir. De open plekken
worden gebruikt als parkeergelegenheid.

^Bomen gerooid, maar de stronken zijn gebleven. Gevaarlijk, speciaal in het

«donker, geeft de heer Niessen als commentaar.

sen dat er in het dorp op lege plaatsen

zoveel abelen, of zilverpopulieren wor-
den geplant. ,,Abelen staan ervoor
bekend dat ze een hooggelegen wortel-

gestel hebben. Om het huis in het

Kostverloren is dat goed te zien. De
wortels kruipen omhoog, en zorgen
ervoor dat de trottoirtegels omhoog
gedrukt worden. Het resultaat hiervan

is dat je kunt blijven herbestraten,

speciaal in een omgeving van bejaar-

denhuizen een ongewenste situatie,

want dat wordt niet gedaan, en valpar-

tijen voor ouderen zijn dus niet on-
denkbaar.
Volgens de mening van de heer Niessen
zouden er beter meer esdoorns geplant

kunnen worden. Van oorsprong een
betere ,,laanboom" dan de abeel met
diepgroeiende wortels, zodat rondom
deze bomen de trottoirtegels heel blij-

ven. 1

Plaijt^ÖëhGiri
-^—

Tot zijn grote vreugde heeft deze inwo-
ner geconstateerd dat men in de ge-

meente begonnen is met een meer
natuurlijke aanleg van bepaalde stuk-

ken wegberm, maar in zijn ogen is het

nog niet genoeg.
,,Waar vroeger steeds auto's werden
geparkeerd aan de Zandvoortselaan,
aan de rechterkant vlak bij het kruis-

punt van De Tol heeft men nu eindelijk

voor een beplanting gezorgd die aange-
past is aan het duingebied.

Door hem worct er op gewezen dat-

zowel langs de Zandvoortselaan als in

de bocht van de Dr. Gerkestraat, waar
nu altijd rommel Hgt, hier en daar een
ligusterstruik staat. Als deze zouden
worden weggehaald en de wildgroei

zou worden toegpast, dan zou het er

veel beter uitzien. ,,Want wat is er

mooier dan de duinflora met zijn grote

verscheidenheid aan bloemen. De li-

gusterhaag waar ik het nu over heb, die

naast het zebrapad is pas gesnoeid. Het
snoeisel laat men liggen, slordiger kan
het toch niet".

Huis in de Duinen

Wat geldt voor de kleine wegbermen
en stukjes groen in het dorp gaat zeker

ook op Voor het gebied rond het Huis
in de Duinen. ,,Regelmatig wordt daar

gemaaid. Dat kan helemaal niet. Duin-
grond kan niet gemaaid worden omdat
er een humuslaag ontbreekt. Bij droog-

te en warmte verschroeien de wortels in

het zand, de planten verdrogen en er

ontstaan open plekken, door het maai-
en zijn de Teunisbloem, Koningskaars,
Zwarte en Melige toorts a! verdwenen.
Als men op deze wijze doorgaat zullen

vele andere soorten planten geen kans
meer krijgen", aldus de_heer Niessen.

Hekjes

Ook de vele hekjes die geplaatst zijn op
de Zandvoortselaan en veelal in een
verveloze en gebroken toestand verke-

ren, zijn hem een doorn in het oog.'

Bovendien zouden er op het kruispunt

van De Tol wat bankjes geplaatst

kunnen worden, in de luwte voor be-

woners van bejaardentehuizen.

Commentaar

De naam van de heer Niessen is op de
dienst Publieke Werken uiteraard niet

onbekend. Een woordvoerder van deze

dienst merkt op dat er veel wordt
gedaan, en dat heus niet alle door de
dienst geplante bomen abelen zijn.

,,Misschien is dit zo geweest in de
omgeving van de Zandvoortselaan,

maar we werken ook met esdoorns,

meidoorns en andere soorten bomen.
Een meidoorn wil heus wel groeien in

zandgrond, maar het duurt veel langer.

Een bekend gezegde is ,,Boompje
groot, plantertje dood" en dat geldt

nog steeds.

Wij zijn bezig met aangepaste begroei-

ing, maar vergeet niet de kosten. Eerst

moet de grond toch omgespit, er moet
zwarte grond worden aangebracht, het

vereist veel zorgen en geld om te

komen tot de zogenaamde wildgroei.

Ook hebben wij bij het nieuwe gedeel-

te van het raadhuis een nieuw soort

afscheiding geplaatst. Het is nog in een
experimenteel stadium, maar als het

goed bevalt, zullen de afscheidingen op
den duur door anderen worden vervan-

gen."

WQeghalen van de hekjes, zoals door
de heer Niessen wordt gesteld ziet men
op- deze dienst voorlopig niet. ,,Kijk

zomers gaat het wel, dan bloeien er

rozen, maar 's winters is het wel een
kaal stuk, waar dan direkt weer op
wordt geparkeerd, en dan kun je het in

het voorjaar opnieuw inplanten", aldus

de woordvoerder van de plantsoenen-

dienst.

Hij deelt wel de mening van de heer
Niessen dat het beter kan, maar per
jaar worden er zo'n twee tot driehon-

derd bomen in de gemeente geplant.

Kosten per t>oom inclusief zo'n

ƒ 250,— . Deze bomen worden dan bij

voorkeur daar gezet waar ze zo min
mogelijk in de weg staan want het

parkeerprobleem is groot in de bad-

plaats en jonge bomen hebben weinig
kans wanneer er bijvoorbeeld vlak bij

of tegenaan wordt geparkeerd. ,,Niet

alleen de gemeente moet meer milieu-

bewust worden, dat geldt zeker en
vooral voor de inwoners, jeugd en
ouderen", is de mening van de plant-

soenendienst.

MINDERBELANGSTELLINGDANVORIGJAAR

Feestelijke klanken in Dorpskerk

mf6EZöi«HiEii
(Buiten verantwoordingi^ej^redaktiel

ZANDVOORT - In de Hervormde kerk
aan het Kerkplein te Zandvoort heeft

, het Noordhollands Philharmonisch Or-
'i kcst woensdag 1 juli jl. het jaarlijkse

; ï.omcrconcert gegeven. De belatigstel-

ling ervoor was niet zo groot als we dit

de laaLste paar jaren mochten meema-
ken. Met een driekwart gevulde kerk-

ruimte mocht van een bevredigende

opkomst gesproken worden. Het koude,
kille weer en het nog betrekkelijk gerin-

ge aantal badgasten zullen daar de
vermoedelijke oorzaken wel van zijn

' geweest.

;
De 36-jarige dirigent Roelof van Dries-

ten, die wij in Zandvoort reeds eerder
' beluisterden, nl. op 19 maart 1979, had
voor aezc gelegenheid een aantrekke-
lijk lici'u klassiek programma opge-

•steld, waarmee hij overigens de laatste

'tijd zo'n beetje op de ..rekiamctocr"
lijkt te zijn, want wc zagen het reeds

.. verschillende malen aangekondigd in

', andere bladen.
', Licflicbbers van het licht klassieke

(romantische) genre, hebben deze
i avond hun hart kunnen ophalen, want
* het orkest musiceerde op hoog muzi-
kaal niveau onder de energieke leiding

van de dirigent die soms feestelijke

;
klanken aan zijn ensemble wist te

" ontlokken.

Het ,,feest" begon met de Serenade
no. 11 in Es gr. voor acht blazers van

' Mozart. Oorspronkelijk gecomponeerd
voor 2 fagottisten. 2 klarinettisten en 2

' hoornisten, een jaar daarna voegde hij

er nog twee hobo's aan toe. Hef zeven-

deligé wcik vraagt een volledige be-

heersing van de instrumenten en kent

,
verscheidene lastige passages. Het is

- een dankbaar werk, dat onze acht
.' muzikanten op een stijlvolle wijze ver-

tolkten en dat in verscheidene onderde-

len herinneringen oproept aan latere

composities van de componist. Daarna
volgde het optreden van de Ameri-
kaanse violiste Skye Carman, sinds

januari 1980 concertmeester bij het

N.H.Ph.0. Zij speelde het vioolcon-

cert No. 2 in 9 gr.t. van Haydn. Het
werd een prachtige en boeiende ver-

klanking. Bijzonder frappeerde mij

hoe in het eerste deel na de afsluiting

van haar solo, die zij op briljante wijze

vertolkte, de dirigent haar en het or-

kest voerde naar een weergaloos mooi
opgestuwde climax, waarin de soliste

door haar aanstekelijke en enthousias-

te aanpak het orkest in de ban bracht

van haar spel en haar op eminente

wijze volgde. Ook de beide volgende

delen kregen in alle opzichten het volle

pond.

Na de pauze volgde Beethoven's 2e

symfonie. Hierin kon het thans vrijwel

geheel bezette orkest zich volledig uit-

leven en men deed dit dan ook op een
voorbeeldige wijze en waarbij Roelof
van Driesten zich volledig liet gaan.

Het is bijna ongelofelijk, dat Beetho-
ven dit werk schreef toen zijn gezond-
heid steeds meer achteruit ging, zó

zelfs, dat hij met zelfmoordplannen
rondliep en zijn doofheid steeds verer-

gerde. In die tijd (omstreeks 1802)

schreef hij deze 2e symfonie, die in

later jaren nog door zeven zouden
worden gevolgd, waaronder de be-

roemde negende met slotkoor op een
gedicht van Schiller: ,,Freude, schoner,

Götterfunken".

Er gaat een dynamische kracht uit van

deze 2e symfonie, die hedenavond
werd gespeeld. Het trionifale laatste

deel ,,Allegro molto" werd tot een zee

van klankschoonheid, door Roelof van

Driesten strak in toom gehouden, zo-

dat het nergens lot geforceerdheid

kwam. Een prachtig, sterk aanspre-

kend werk, die tweede symfonie en het

werd een feestelijke afsluiting van een
feestelijk concert dat door het publiek

met staande ovaties werd beloond en

waarbij door een van onze gastvrouwen

van de WV zowel aan soliste als aan

dirigent een fraai boeket bloemen in de

Zandvoortse kleuren werd aangebo-

den.

Jammer tenslotte, dat zulke concerten
op hoog muzikaal niveau steeds minder
in aantal worden. Er zijn jaren ge-

weest, dat dit wel héél anders was!

K.Sr

Gemeente en gemeenschap raken overtuigd

Van de Initiatiefgroep Aktiviteiten li-

chamelijk gehandicapten uit Zand-
voort, ontvingen wij het navolgende
commentaar op de ontwikkelingen

rondom het wijkcentrum 't Stekkie.

Op 30 juni besloot de gemeenteraad
een krediet goed te keuren voor een
schetsplan voor een nieuw wijkcentrum
in Zandvoort-Noord. Dit mede onder
de druk van de huidige erbarmelijke

situatie in 't Stekkie, waarvan reeds

één zaal, de belangrijkste, door het

bestuur is gesloten. Langzamerhand
wordt de situatie in 't Stekkie onhoud-
baar door gevaar voor instorting en dus
kans op gewonden. Dit heeft tevens

geleid tot de bereidheid van het Colle-

ge van Burgemeester en Wethouders
om een tijdelijke verbetering van het

(nood)-onderkomen op korte termijn

te regelen.

De bereidheid van de gemeente is

ingegeven door een noodsituatie waar
zij zelf mede schuld aan heeft. De
besluitvorming rond een wijkcentrum
is onnodig lang tot een politiek steek-

spel gemaakt. Indien tijdig met de
akticve ..initiatiefgroep aktivitciten-

centrum" (voor lichamelijk gehandi-
capten) in zee was gegaan, zouden de
voorbereidingen voor een definitief

nieuw Stekkie reeds in een gevorderd
stadium zijn geweest. Deze initiatief-

groep heeft aangetoond haar voorspel-

lingen waar te kunnen maken. Zowel
vragen omtrent de financiering als de
mogelijkheid tot deelname van Nieuw
Unicum-bewoners zijn voor de ge-

meente redenen geweest om tot een
negatief oordeel te komen. Het eerste

punt, de financiering, is door inzet van
de initiatiefgroep medio 1980 reeds

door het Ministerie van CRM gegaran-

deerd. De mogelijkheid tot deelname
van bewoners van Nieuw Unicum (in-

woners van Zandvoort) is nu ook zo

goed als rond. De Ministeries van

CRM en Volksgezondheid hebben dit

in een besproking met vertegenwoordi-

gers van Nieuw Unicum als een goede

zaak bestempeld en gaan dit nu uitwer-

ken. Dit betekent dat een goed wijk-

centrum voor ailc inwoners van Zand-
voort eindelijk echt van de grond kan
komen. En bij dit alles kan de gemeen-
te ook nog wél varen. Naast een goede
gemeenschapsvoorziening, komt ook
nog de mogelijkheid tot een financieel

voordelige uitkomst. Een kombinatie

van 't Stekkie met een aktiviteitcncen-

trum betekent een forse duit vanuit de

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere

Ziektekosten) in de bouw- en e.xploita-

ticko.sten van het nieuwe centrum.

Nu zo duidelijk ligt dat de gemeen-
schapsgelden de geniccntc kunnen die-

nen, lijkt een beslissing omtrent de

opzet van een wijkcentrum in Zand-

voort-Noord in positieve zin uit de

vallen voor een gckombinecrd cen-

trum.
initialieCgroep

Aktiviteiten lich. gehandicapten
Z'voort

Opbrengst

anjerkoilekte

ZANDVOORT - Dit jaar heeft de

Anjerkoilekte in de gemeente Zand-
voort het totaalbedrag van ƒ 3.121,40

opgebracht. Vorig jaar bedroeg dit

ƒ 2.682,8.5. Organisatoren willen hun
dank overbrengen aan kollektanten en

gevers voor de spontane medewerking.

'ÊmmmmÈÊ
m OBiBiiinwi

Succesvolle duinwandeling

Zoals bekend, organiseerde de af-

deling Zandvoort \an de Koninklij-

ke Nederlandse Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde op maan-
dagavond 6 juli jl. een duinwande-
ling door de waterleidingduinen on-
der leiding van de duinenkenncr bij

uitstek Jan Warmerdam. Het succes

is bijzonder groot geworden. Er
waren zo om en nabij negentig

dcelnemcrs(stcrs), een ongekend
groot aantal, dat bijzonder van deze
wandeling genoten heeft. Dat kon
ook moeilijk anders, want het was
prachtig weer en on-ze duinen zijn

nu op z'n allermooist door al het

jonge leven dat er zowel in flora als

fauna te bewonderen en genieten
valt. Opgetogen kwam men op het

punt van vertrek terug. Jan War-
merdam verstaat als geen ander de
kunst om u op de schoonheid van
dit natuurgebied, dat wc welhaast
een natuurreservaat mogen noe-
men, te wijzen. Elk bloempje, elk

plantje kent hij bij naam, elke

struik, elke boom weet hij nader te

verklaren en ook de dierenwereld
heeft voor hem nog maar heel

weinig geheimen. Hij is een natuur-

doorvorscr als geen ander en weet
zijn kennis op geheime wijze aan
zijn aandachtig luisterende toehoor-
ders door te geven. Welle een bezit

van onschatbare waarde bezit Zand-
voort in dit duingebied dat nergens
langs onze kust breder en mooier is.

De organiserende vereniging is dan
ook vast van plan, om dit jaar in elk

geval nog een volgende wandeling
te organiseren. De directie van het

waterleidingduingebied Amster-
dam, aan wie dit prachtige gebied
toebehoort, heeft eerder medege-
deeld, dat dit niet eerder dan in

augustus zal mogen geschieden, om-
dat eerst dan de broedtijd van de
vogels afgelopen is en er in die

broedtijd zoveel mogelijk rust moet
heersen. Daarover hoort u dus bin-

nenkort nog wel meer. Ik houd u

ervan op de hoogte maar zou u nu
reeds willen aanraden om er reke-

ning mee te houden. Veel te weinig
is dit natuurgebied ook bij vele

2^ndvoorters nog onbekend en
daarom verricht onze plaatselijke

organiserende vereniging hier

prachtig werk!

Nieuwe émqent

Enkele weken geleden berichtte ik

in deze rubriek dat ons Toonkunst
Oratoriumkoor (TOZ) erm was ge-

slaagd, een nieuwe dirigent aan te

trekken voor het komend seizoen

als opvolger van Lxiurens Stuifber-

gen. Ik beloofde u, iets meer over
hem te vertellen wanneer ik wat
meer over hem wist en dat kan ik nu
doen, want ik ontving een bijzonder

leuke reactie op dit artikel van een
groot vereerder van de heer Bleeke-
molen uit Amsterdam.

Hij schrijft mij o.m.: ,,Zojuist lees

ik in uw nieuwsblad, dat de heer
Frans Bleckemolen is benoemd tot

dirigent van het befaamde Toon-
kunst Oratoriumkoor te Zandvoort.
Gaarne bied ik u enkele summiere
gegevens aan over deze jonge diri-

gent en Organist. Des zomers woon
ik met mijn vrouw altijd in Zand-
voort, waar uw voortreffelijk blad
ons op de hoogte houdt van de
nieuwtjes aldaar."

f

En d.in schrijf! hij ovur ik niLU\'<.

dirigent het volgende: ,.De heer
Frans Bleckemolen. achter m de
dertig, gehuwd, wtionachtip in Air-
sterdam, heelt (.-en conscrvatoniim-
opleiding in Ainslerd.'im acriolen .n
daarna gestudeerd hij de üiru/cnt

Jiriropck in Pr;i;ig, Bleeken-.oJLjn ï»,

voorts leerling L'evvecsl van Anton
van der Horst. Albcrt de Clu-rtcj.

Bernard Bartelink. Piet van \-jj-

mond en heeti in Utrecht testu

decrd bij Herman Str.itecK;; cii

Gustav Lconard. Hij gocft gereticid

concerten in het Concertgebouw" de
Waalse kerk. de Bcgijnhor'kerk t-n

de Linnacushofkerk in Amsteidarn.
Hij is dirigent van .,Dc Stem des
Volks" (Oratoriumverer;iging) en
als zodanig de opvolger lan de
.beroemde Anton Krelagc. Teven'; is

hij dirigent van het ..Brixi-koor"

dat grote bekendheid geniet door di.-

uitvoeringen van composities van
deze componist (een tijdgenoot van
Mozart). Ik meen dat hij aan het

Zandvoortse culturele leven een
welkome bijdrage zal kunnen leve-

ren."

En daar kunnen wc het dan in

Zandvoort voorlopig wel mee doen.
Ik feliciteer het koor van harte met
deze zozeer geslaagd lijkende keuze
en wacht in vol vertrouwen de
komende resultaten af. Er zijn al

grote plannen voor de nabije toe-

komst. Daarover een volgend maal
meer.

De Blauschokkers

van opoe

Jeloi maeke 't volgens mai nou toch

wel bont hoor! Nou was d'r zundag
'r prachtig spektaekel op ons sir-

kwie. Ik heb 't zelvers 'ezien dat al

die grote bakke met 'n rotgang over
de baen gonge. Vroeger was dat we'

effies aers. Toen waere d'r bekant
gien automebiele in Zanvert en die

d'r kwaeme, moste nog betaele ook
bai de Tol, totdat die in 1977 wier

afgeschaft. Jammer hoor, want
sinds die taid is Zanvert achteroit

'egaen. D'r kwaeme hoe langer hoe
meer vriemde snippeskieters en
gladjaenuSsen, die dachte 'et hier

wel effies te maeke, maer dat konde
ze wel vergete. En al ons goeje

aerepelland is ook al naer de !

Vul 't verder zelf maer in, ik mag 't

niet schraife, vanwege de censuur.

Allienig Blauschokkers binne d'r

nog in me achtertoin en daer wil ik

't nou es effies met jeloi over hebbe.
Over Blauschokkers met lamsge-

hakt en ananas-rolletjes. De Blau-

schokkers mot je eerst doppe, tot-

dat je vingers blauw zien. De urre-

tc, die oit de blauwe peul komme,
(vandaer de naem) mot je eerst

gewoon koke. Zo'n 20 menute, dat

's zat. Dan 't lamsgehakt aenmaeke
met tijm, temaete en paeprikae en
dan braeje. De ananas in blokkies

hakke en met spek omwikkele.
Prikkertjes d'rin en als maer friture.

De hiele zooi netjes op een skael

gamere of gewoon d'rop kwakke.
Dat mot je zellef maer wete, hoe je

't thois 'ewend bent. 'n Lekker
potje Trappistenbier d'rbai en 't is

weer 'n feestmael. In Zanvert is 't

zowat volksvoer 'eworre, iedereen

is d'r gek op en dat is gien wonder
ook. Prebecr 't maer es. 't Is gemak-
keluk klaer te maeke, d'r is gien

iene barst aen en 't kost nog wainig

geld ook

Vanavond, beste mensen, dan is het weer zo ver, dan kunnen we met zijn

allen naar het Gasthuispicin voor een lekker stuk cebakken vis. :iangeklced

met sauzen, salade en stokbrood -i- een glas wijn.

Mijn goede vriend Williani Keur vertelde iuij .lat tui dii iaar voor do crrste

keer voorde vis zal zorgen. Mij heeft hel u:it la.u gclioorJ, .iiitK-.'. h:.ü hii /ijii

viskar 't Zeepaardje e.\tra versierd, maar nu moet hij ücbtu-k !rj;-.k-..-'.i van ecu

gewone viskar. hij \indl het wel een uitdaging en zegt ti. .'i.i,-.,r; Mior

eersteklas vis, waar do mensen niet genoeg van zullen 'rciii^jcii

Al zijn er flink wat mensen met vakantie van De Wurf. toch i-ulicii .^i; zich nu-i

onbetuigd laten en onze aanwezigen niet hun dansen en ander tiptrcdcn
.

aangenaam bezighouden. Dan z,i! er ook di( jaar een flink stuk muziek bij 5

zijn. wal wellicht ile aanwezigen in de verleiding zal bicngen t>ni nu-i de

beentjes van de vloer te komen.

Nieuw is dit jaar dal de Evenemenicncommissic \an de VVV ook de ;'.' f -crs

ccn rcdukiie op de deelnameprijs aanbiedt. Zij bct.iieii. cNcn-ils de kiDdercn,

minder. De prijs is ƒ 12..50 plus een glas wijn of frisdrank; kinderen f 7,.S0 en

65-f-ers ƒ 10,—.

En nou maar hopen dat het weer vanavond fatsoenlijk is. anders wordt het

uitgesteld naar volgende week donderdag, 23 juli, en dat zou jammer zijn.

Wanneer u nog niet besloten had, moet u nu wel snel beslissen, want er is

maar plaats voor tweehonderd personen en ieder jaar weer zijn de kaarten

bijzonder snel uitverkocht. Kaarten kunnen worden gekocht 's avonds op het

plein, of overdag bij de 'WV.

Smakelijk eten én tot de volgende keer.

K.Sr. :
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Meubelfabriek Oisterwijk heeft 13 eigen toonzalen in Nederland. In steden waar van alles te

beleven is. Kombineer daarom een gezellig dagje-uit met een bezoek aan een van de toonzalen

van Meubelfabriek Oisterwijk. Daar vindt U de grootste kollektie geloogd massiefeiken

meubelen van Nederland. Sfeervol én degelijk. Maak binnenkort die dagtocht waarU nog
jaren plezier van hebt én breng een bezoek aan één van onze 13 toonzalen.

De koffie is vers en de grote katalogus ligt voor U klaar. Gratis!

LouterEuropees eifeen«
De meubelmakers van Oistenvijk

reizen heel Europa afop zoek naar

het beste hout: eersteklas Europees

eiken. Het wordt iarenlanu uelaaerd.

daarna izaat het non de ei"cn

drooskamers in.

Geloogdvolgens
oudtecept.
De klassieke manier om eikehout

te bewerken is logen. Want door het

logen komt de prachtige tekening van

het hout tot leven. Dat is uitsluitend

mogelijk bij het beste hout van de

Europese eik.

12 Jaar garantie.
Omdat de Meubelmakers van

Oisterwijk met veel zorg hun meubels

maken en daarbij op de kleinste

details lellen, kunnen ze U zwart op
wit I2jaar garantie geven.

Op de kwaliteit van het eiken en de

konstruktie van het meubel.

13 Eigen toonzalen
in Nederland.
U moet maar eens komen kijken.

Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken

beslist niet duur hoeft te zijn. U bent

van harte welkom. De koffie is vers

en het prachtige eikewoonboek ligt

voor U klaar. Gratis.

St€KCKinrW€RCK

éubelfabfiekOisterwijk
Ibonaangevend in eiken.

Beveirwiik
Toonzalen in: Amsterdam, Berkel (ZH),

Beverwijk, Ede, Heerenveen, Hengelo (O),

Hulst, Oisterwijk, Roosendaal, Utrecht,

Parallelweg.lOQ;iV1eut)elbo.lilevard, tel. 02510-26923, (koopavond donderdag) ValkenbUrg (L), Zuldlaren, Zwolle.

/Utijdsnden

Uw hulp*

voor het}

'chemisch

'reinigen van<

al uw kleding en gordijnen,

vloerkleden, dekens, slaap-

zakken en takenpakketten '

jB stomerij/drycleaning ^ ^

A^anette
Zandvoort, Grote Krocht 21

Heemstede, Zandvoortselaan 69
Bloemendaal, Bloemendaalseweg 23^

Haarlem, Jan Gijzenkade 163

VISLIEFHEBBERS
OPGELET

!

Tot eind augustus kunt u op woensdag- en.

donderdagavond in

Restaurant Kaagzicht

Huigsloterdijk 390 -Buitenkaag - >

onbeperkt GEFILEERDE SCHOL eten

met daarbij geserveerd:

frites, koolsla en een fijne cocktaiisaus

voor slechts T TIO,öU p.p.

(Tel. 02524 -42 78)

AMSTERDAM-C
> TE HUUR ca. 400 nn moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars & taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868,

herman heijermansweg 6, amsterdam-z., telex 18143

SCHILDERSBEDRIJF

N. DEKKER
voor afuw w/t-, schilder- en

behangwerk.

5 laar garantie
op buitenschildenwerk.

Ook leveren en plaatsen van

dubbel glas met
10 jaar garantie.

Vrijblijvend advies en prijsopgave.

. Telefoon 02979 - 3137 - Mijdrecht.

Werkplaats: Kerkplein 31 -Abcoude.

Zondag 19 juli

Toertocht Ü.WJ.C.

Vanaf U.W.T.C, gebouw aan de Amsteldijki
Deze toertocht wordt verreden met herinnering!

De kosten bedragen f 2,50 met herinnering
-I-/1,- inschrijfgeld.

Voor leden gratis inschrijven

.

l

De afetanden zijn: 125, 100, 75, 50 en 25 km.

Starten vanaf 8.00 uur tot 12.00 uur.

GOEDKOPER OP VAKANTIE?
Koop of huuf dan nu oen cutavan ,

• CHATEAU • HOMECAR • PARADISO
1200 ni' overdukio show tui

BERGMAN CARAVANS
Leidsevaart 189. Noordwljkerhout. tel. 02523-2649

Bi/ hotel "Piol Gil^" l>liu. 500 r» l.iin;.'; Iw! w.itt'r

ncl^tinij Nuonhvijh

ol hoge inruilpnis.Nu met flinke korlin<)^

Alle toonzalen zijn geopend van maandag l/ni zaterdag.

Toonzalen Hulsl en VulkenburR bovendien n() zondag van 14.00-18.00 uur.

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAIU 5, TEL. 244609.
;

Meubelpanelen, geplastificeerde
'

panelen en edelhoutsoorten. -

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw
rekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-
deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortom, zoveel mogelijk voor de
D0EHET2ELVER

Zaterdags geopend tot 16. 00 uur.

's Maandags gesloten. >

's Middags van 12.30-13.30 uurgesloten. ,.

g Wij zijn met vakantie. Gesloten van 9 tot 27juli. ^
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Formule Ford 2000, groots spektakel

KNAC ziet niets in

È^'.

5

^ 'i

'i

—r^

MttlBjaiMIÉilia

Trucks op Zandvoort. Als primeur wel leuk, maar met racen niets te maken.

ZANDVOORT • Als publiekstrekker

mag hel racen met vrachtwagens ge-

; slaagd worden genoemd. Maar liefst
' vijftienduizend (oesciiouwers waren
.zondag naar het circuit gekomen om

! -getuige te zUn van het racen met trucks,

dat in het raceprogramma was opgeno-

men. Een Nederlandse primeur heette

het. Een kwart mijl met trucks om het

> Ned.erlands kampioenschap. Stalenberg

[ veroverde die titel door de 402 meter in

' zyn Scania 141 af te leggen in 21,42
'. sckonden. Maar coureur hoeft de truc-

ker zich niet te noemen. Met racen heeft

dit kermisgebeuren namelijk niets te

maken. Voor Frans Derr en Cor Euser
ligt dit anders. Halverwege de kompeti-

tie beslisten beide rijders hun klasse. Bij

de tocrwagens tot 1600 cc was de zege
van Frans Derr voldoende om nu reeds
de nationale titel te pakken, terwijl Cor
Euser in zijn eerste Racing Team Hol-
land jaar zowel nationaal als Benelux-
kampioen werd by de formule Ford
1600.

Voor het initiatief van de Cenav toonde
de KNAC weinig begrip. Racen met
trucks was immers levensgevaarlijk en
de automobielclub stond haar licentie-

houders niet toe aan dit evenement
medewerking te verlenen. Reden waar-
om de wedstrijdleiding zich tijdens het

truckgebeuren terugtrok en de verantr

woordelijkheid overdroeg aan de orga-
niserende Cenav. Ondanks de boycot

(Adverleniie)

• AMSTERDAM; Nieuwpoortstraat 100
Lijnbaansgracht 33 Sloierkade 110 127
DelflandpleJn 182 • Plein '40 '45, 3
Lambertus Zijiplein 3 5 - Motorkade 10
Martini van Geffenstraat 47 - Kamperfoelie
weg 11 12 - Kaslelenstraat 170
• HOOFDDORP: Kruisweg 640
• ZWANENBURG: Dennenlaan 17
• NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1183
• ZANDVOORT: Burg. Engelbertsstraat 21

ziet de circuitdirekteur Johan Beere-

poot de trucks wel zitten. De opkomst
van het publiek noemde hij zeer ver-

heugend. Reden waarom voor volgend
jaar een zogenaamd truck-weekend op
de racekalender wordt geplaatst. Dan
echter niet om het nationaal, maar
Europees kampioenschap. Voor de ra-

celiefhebber is een dergelijk festijn

leuk om eens gezien te hebben. Maar
trucks een uur lang twee aan twee een

gedeelte van het rechte eind af te zien

leggen kan niet blijven boeien.

Maar voor elk wat wils en de liefhebber

zal ook volgend jaar wel weer komen
om zich te vergapen agn dit overigens

wel fraai ogend geweld. En- om publiek

is het in feite allemaal te doen. Om vee!

publiek naar de racepiste te trekken

moet je iets aparts brengen in je

programma en dat heeft de Cenav goed
aangevoeld.

Het spektakelstuk van de middag werd
de formule Ford 2000-race. Tijdens de

vijftien ronden om de Euroseries werd
maar liefst tien keer van kop gewisseld,

waarbij de hoofdrollen werden vervuld

door Basil Mann, Ron Kluit en de
Deen Christian Nissen. Lange tijd zag

her ernaar uil dat Basil Mann middels

een zege de tweede plaats in het

klassement ten koste van Rob Tennant
zou innemen, maar in de voorlaatste

ronde beging hij de fout door de kop te

nemen. Op dat moment reed de Zuid-

afrikaan in verloren positie. Zoals ver-

wacht kwamen Kluit en Nissen op het

laatste rechte eind uit zijn slipstream.

Het werd Kluits eerste seizoenzege. De
tweeëndertigjarige Haarlemmer, die

door het lange zoeken naar een sponsor

wat verlaat de kompetitie is ingestapt.

ZANDVOORT Morgenavond, vrij-

dag 17 juli wordt in de Openbare
Bibliotheek aan de Prinsesseweg de

film Quadrophenia gedraaid. Deze film

van Franc Roddam met Phil Daniels,

Sting, LesUe Ash en vele anderen

handelt over Jimmy, rond de twintig,

het prototype van een puber uit het

begin van de jaren zestig.

Overtuigd aanhanger van de Mods,
trots op zijn voorkomen, het zakgeld

grotendeels bestedend aan kleding en

aan benzine voor zijn scooter. Overdag
de postkamer en 's avonds de kroeg

waar de juke-box de konversatie onmo-
gelijk maakt. Cola en sigaretten en om
de blitjTte maken af en toe een peppil.

En dan natuurlijk de onvermijdelijke

knokpartijen tussen de Mods en de

Rockers, hun aartsvijanden. Allemaal

dingen, die Jimmy's leven zinvol en

waardevol maken. Tijdens een dol

weekend in Brighton vindt een hard-

handig treffen met de Rockers plaats

en beleeft Jimmy zijn eerste echte

liefdesavontuur. De dag van zijn leven.

Maar de volgende dag laat hot meisje

hem volledig links liggen. Door nog
een tegenvaller buigt zijn ontgooche-

ling langzaam maar zeker om tot totale

wanhoop....

Aanvang 21.Oü uur.

heeft het ritme in zijn vierde race weer
volledig te pakken. Kluit vindt het

woord fanatisme beter op zijn plaats,

want zo zegt hij: .,Na een te lange stop

was ik niet fanatiek meer. Door de
laatste tijd veel te trainen, heb ik het

fanatisme weer teruggekregen. En dat

heb je nu eenmaal nodig om tegen de
keiharde concurrenten op te kunnen.
Veel zal Kluit die keiharde concurren-

ten, van wie Tommy Byrne het klasse-

ment van de Euroserie blijft aanvoeren
na zijn zesde plaats, omdat hij zich dit

seizoen beperkt tot races die meetellen
voor het Nederlands- en Beneluxkam-
pioenschap. Aan het eind van het

seizoen wordt dan beslist of volgend
jaar de vleugels wijder worden uitgesla-

gen.

Succes

Zonniger tijden zijn aangebroken voor
Berend Oeberius Kapteyn. De Zand-
voorter schijnt met het pechduiveltje

afgerekend te hebben, want voor de
tweede opeenvolgende maal zegevier-

de hij bij de toerwagcns tot 2500 cc.

Aangezien twee van zijn rivalen Hans
de Jager en Benard geen punten scoor-

den, is de Escortrijder hard op weg zijn

vroeg in het seizoen opgelopen achter-

stand weg te werken. Zijn plaatsgenoot

Frans Derr verkeerde eveneens in een
juichstemming. Door alle vijf races te

winnen heeft Frans zo'n puntcnvoor-
sprong opgebouwd, dat hij onbereik-
baar is geworden voor de concurrentie.

Hij mag zich dan ook nu reeds Neder-
lands kampioen noemen van de toer-

wagenrijders tot 1600 cc.

(Advertentie)

% VAKANTIE IH

EIGEN lANi

®

9

S

9

ETENTJE §
HELDERE A

GROENTESOEP S
met veel groente en vlees erin. W

3.50 S«
9

VARKENSFILET
TANTE HENORIKA

bedolven ondereengarnituur
van chnmpignom, reepjes

spek, zilveruitjes, doperwtjes,
yiorteltjes en aardappelen.

14.95 i

9

9
9

COUPE AUX FRUITS
vanilleijsmct vructitjes

en slagroom.

3.95 I

IN HET GEZELLIGE

I RESTAURANT

9
9

9
9

met vriendelijke bediening

TRESIONG
Vosselaan 15
HILLEGOM

Tel.: 02520 -15347

^999999999^

'Rekreade-Kraoi

ZANDVOORT - Speciaal voor liie

kinderen die belangstelling hebben
voor ..Rekreade". of die er dage-

lijks naartoe gaan volgt hjcr de
Rekreade-krant:

Noord

Sahanih. de gelH'irnztnfiit:r fi;.;iittr

van de tijdmachine. Iiccfi ons tic

laal.sir week veel plezier hezi/ri^il.

Vat] de oertijd tiatir ite middeleen-
vvcvi - van de middeleeuwen met
reuze.sprongen niiur vtindaiii; en nun
het eind met een rakctvuart naar het

jaar 200(). Wat een avonturen daar in

noord en tot .slot. ...ja dat was niet zo
leuk. Sahorab in zak en as: z'n

tijdmachine was slttk, maar ^elukkif.;

op hel eind van het 4-iturs-proiiram-

ma op vrijdag was hij weer gemaakt
en konden we weer veilig landen op
Rckreudc.

Zaterdag komt er weer een nieuw
team. De plannen maken ze op
zaterdag en zondag. Deze kun je

zondag vinden op de bekende affi-

ches en maandag krijg je weer een

nieuw wcekkrantje. We verklappen
er nu nog niks van. Wel willen we
jullie vertellen, dat maandag-,
woensdag- en vrijdagavond k'izze-

biz weer present is in het winkelcen-

trum om halfzeven. De nieuwe team-

Centrum

Rtilder Wil/ridiis

centrum een ii eek):

hrcji Rekreade-

tc i:ti'.l gehad op
zijn kasU'ct. Ook titer sjiaiiitendc

a\onluren Maar v.eet \e xai erecii-

tijk wel heel vervelend is.' In de
Klimopsfhool ziin een paar s/),7/)f<'-

kers. Zon slak o! iien jongen-, pro-

beren de sjeer ie verknallen door
dingen aan de si hooi kapol /e niiikn,

en proiiraniniu' ,. die de teamleden
itehheii hclaeh: in her honderd te

latei: lopen H. weien, dat er heel

wal kinderen juist daarom mei mevr
0[) Rekreade konten. Dal m toch al Ic

.iick'l

W I- •.ragen diiarorri j', l)en ush ^.^roep

(we noemen nog geert narne/i jullie

weliii wel wie we hedoelen): wilhn
jullie sportief mvcitoen' Zo nti i. dan
hebben v.e liever, dat jtdhe thuis

blijven. :odii! de anderen een lijn

Rekreade-weekie zidlen hebben. De
nieuwe teamleden vmir hei centrum
zijn: .Antoinet. 1 uu. liemia. Cjreia.

Anita en Eveline.

'ê

na Zondag oj.' dePlannen ook hie~

affiches en in de ueckkritniies. Kiz-

zehiz en KizzehuiUji zijn er maan-
dag-, wtn'ri.sdag- en vrijdagavond

om 7. 1> uur op her Jan Siüjerplein.

Voor heide projekicn: 's morgens
zijn we er van 10-12 uur en 's nud-

leden zijn: Calhy, Jan. Karin, Mar- dags van .?-.'' uur. Toegangsprijs

cha, liihi en Antoiriclte.

Installatie korpschef

ZANDOORT - Op 3 augustus zal

's middags om 15.()0 uur de heer
H.A.J. Mcnkhorst door de burgemees-
ter van Zandvoort wc-den ceïnsial-

ƒ 0.50 per keet

leerd .'ils korpschel van de gemeentepo-
litie in hel nnidhiiis.

Na deze installatie wordt een informele

bijeenkomst gehouden, waar een aan-

tal genodigden in de gelegenheid ivordi

gesteld nader kennis te maken mei het

echtpaar Menkhorst.

midt heer en

tennistoernooi Zan
ZANDVOORT - Het door TC Zandvoort georganiseerde tennistoernooi is

vooral het toernooi geworden van Hans Schmidt. Overwinningen in het

enkelspel en het herendubbel en een finaleplaats in het damesdubbel, die

door een blessure van tegenspeler Wiersma geen doorgang kon vinden,

tonen aan dat Schmidt veruit de sterkste indruk achterliet. Tevens bewees
hij, met Hans Bruggeman, zeker kansen te hebben in de hoofdklasse, waar
Zandvoort volgend Jaar in uitkomt.

In de B-klasse herenenkel ontmoette
Hans Schmidt in de halve finale de
hoofdklasse-speler Hugo Ekker en had
daarbij weiiifg moeite orh zich in de
finale te plaatsen, 6-1, 6-3. Hans Brug-
geman bereikte ook de finale, door
eveneens een hoofdklasse-speler uit te

schakelen. Oud Zandvoortspeler Dirk
Wiersma, kon de eerste set nog wel in

de wacht slepen (4-6), maar Hans
Bruggeman wist alsnog met 6-1, 6-0 de
zege binnen te halen. De finale werd
uiteindelijk een prooi voor Hans
Schmidt, die de eerste set wel moest
weggeven (1-6), maar daarna duidelijk

liet zien de beste te zijn: 6-1, 6-3.

De damesenkelspel-finales kunnen
zeer spannend genoemd, worden.
Xandra Welier plaatste zich door de
sterke tegenspeelster Schuls met 6-3 en
7-6 te verslaan. Edith Lembeck had het

zeer gemakkelijk, daar Monique Lem-
beck zich terugtrok, omdat zij ergens
anders nog een toernooi moest spelen.

Erg onsportief. De finale tussen Xand-
ra Welier en Edith Lembeck was echter

het aanzien volkomen waard, met voor
beide speelsters goede kannsen op de
zege. Xandra Welier was iets nauwkeu-

Circus Holiday
ZANDVOORT - Op 29 juli zal het

grote Nederlandse circus Holiday een
bezoek brengen aan de badplaats.

Het circusprogramma heeft een feeste-

lijk showkarakter. Zo is er de raketsen-

satie Supanova uit Engeland, en de
beroemde ,,zeven cretzu's", gewichtlo-

ze acrobaten, die met een zogenaamde
Russische schommel a/s een katapult

de lucht in worden geslingerd.

Eveneens is er een tijger in een renrad

en een groep uit Pakistan brengt kroko-

dillen, kaaimannen en boaconstrictors.

Het circus komt naar het parkeerter-

rein van het circuit. Er zijn voorstellin-

gen "s middags om 4 uur en 's avonds
om 8 uur.

Kaarten zijn alvast te bestellen bij het

VVV-kantoor, Drogisterij Goossens in

het winkelcentrum Noord en bij siga-

renmagzijn M. Post, Bloemcndaalse-
weg 26.1 in Overveen.

riger en pakte daardoor de overwin-

ning, 6-3, 5-7 en 6-3.

De finale herendubbel was voor Hans
Schmidt en Hans Bruggeman, die in

een uitstekende parlij de concurrenten

Ekker en Wiersma in drie sets de baas
bleven, 6-1, 3-6 en 6-1. Het gemengd-
dubbel was opnieuw voor Hans
Schmidt, nu met Xandra Welier. Hier-

voor hoefden zij zelfs niet op het gravel

te verschijnen. Tegenstanders Dirk
Wiersma en Edith Lembeck konden
niet in actie komen door een blessure

van Wiersma.
Het damesdubbel werd een gcmakke-,
lijke zege voor Edith en Monique
Lembeck. Zij wonnen vrij eenvoudig
van Jolanda Smolders en Vera Brugge-
man, 6-3, 6-0.

__
De strijd in de C-klasse was van een
goed niveau en bijzonder spannend,
met enige verrassende resuhaten. Zo
bleef in het enkelspel Sandra Hagman
verrassend aan de goede kant van de
score door M. Trossèl met 7-6 en 6-4 te

verslaan.

De herenenkelspelers streden fel om de
ereprijzen. Oud B-speler Elbert Groe-
neveld gaf uitstekend partij aan Erik

Krijger, maar moest toch de zege laten

aan Krijger, 6-3 en 7-5. Omdat er in

deze klasse vele deelnemers waren, was
er hier een strijd om de derde en vierde

plaats te zien. De zeer sympathieke
Scherpenzeel uit Achterberg versloeg

Walter Bent in een goede en spannen-

de partij met 6-2, 4-6 en 8-6.

In het herendubbel zorgde het eerste

zaterdagteam van Zandvoort. Olto van

Dijk en Raymond Lembeck voor een
verrassing door Huub Goossens en
Melchert Groot met 6-3 en 6-4 aan de
kant te zetten.

Het gemengddubbel leverde een onver-

Wans Schmidt een klasse apart

wachte triomf op voor een sterk spe-

lend koppel Tineke .^sscma en Hans
Hoeker, 6-3 en 7-5 was de uitslag in hun
voordeel tegen Patricia Pcrisiitii en Phil

EUiott.

In het damesdubbel w.is het kvachisvcr-

farchipffoto)

schil hij.'oiidcr Klein. Inp.rn! ile Jayer en

Alma de \'ikii.-i iKiJilcn het met gemak-
kelijk tcjien 1 \xti,: h.ir.'ii.iy en Tineki.'

Smits. In ecu ptim.i en sp.inneiid vcilo-

peii partij /eucviLTtl-.-n eerstue!io\.'mi.lv'n

met 4-6, (-1-4 c- t-Z.

¥Oort

wielerron

De Zandvoortse ploeg van Peter Versteege. Staand v.l.n.r.: Peter Verstee-
ge, Kees Lagendijk, Volkert Paap, Mare Fulcher, Piet Schijf, Ben van
Kampen en Wim Koene. Zittend v.l.n.r.: Maurice Shannon en mecanicien
Jeroen v.d. Mije.

ZANDVOORT - Wanneer op Hin-nsdag

29 juli a.s. om 18.00 uur het startschot

wordt gelost voor de „Ronde van Zand-
voort", waarvoor de eertc hut-ger van

Zandvoort zal worden uitgenodigd, jsaal

een wens van vcIcn in vervulling. Reeds

een aantal jaren leefden hij velen de

wens om in het dorp een wielerronde te

oruaniscren in het hoogseizoen. En r.o

gebeurde het ook, dat de wielervereni-

ging HSV De Kampioen uit Haarlem en

THccwiclcrbedrijf Peter Versteege de
organisatie op zich hebben genomen.

Regelmatig komen wielrenners op be-

zoek op het autocircuit voor wedstrij-

den, doch dit leent zich niet zo bijzon-

der voor het houden van een gixn)

bezocht criterium.

Van de zijde van HSV De Kampioen
werd een verzoek gericht aan het ge-

meentebestuur van Zandvoort om een

ronde te mogen organiseren in het

centrum. De uiterst po.siiieve benade-

ring van hel gemeentebestuur en de
politie heeft tot gevolg gehad, dat

Zandvoort een aantal uren hopelijk in

de ban zal zijn van wielrennen.

Reeds nu staat vast. d.it de auiietirs

veel belangstelling hebben om in /.anJ-

voort te rijden, /odat het nioticlijk /a!

zijn om een sterk renner^veld samen (e

stellen.

Zoals geniiemd /.al om ItS.lM uur \w\

startschot vallen voor de categorie liet

hebbers. en veteranen ovci een .ifst.nid

van 4(1 km. De hekendi.- eoiiieiir .]aii

van der Motst, Nederlands kampioen

1981 bij de veteranen, heeft ill\K

toegezegd graag in Zandvoort te slat-

ten en dit heeft lot gevolg, d.ii de

deelnemende eoureur.s op scherp st.tan

om de kampioen te kloppen. Het

hoofdiiummer van deze avond, een

koers ovt-r SO km voor junioren en

amateurs, zal hel ,,klapstuk" moeten
worden en alle elementen hiervoor zijn

aanwezig. Zeker is het, dat de Zand-
voorter in het gezelschap. Wim Koene,

er op gebrand is om in zijn eigen

woonplaats ie .schitteren, maar de con-

currentie is bijzonder groot. Overigens

zullen nog meerdere Zandvoorters de-

ze avond ,,in'de slag" gaan. zoals Ren
van ICanipen. Kees Lagendijk, Volkert

r.i.iiv l'ici Schiil cii lic tn /.iiuKoitn

w'con.ichliuc .Ac^lr.ihcr M.irc I'a'chci

.AUcni.ial mannen liic cri: uraai' in

/aiuiviiurl wiUcr. umnciK
i.cu goed juicmir^ is s vru.uUkic muh
ccn goede uci.l-lri|;l ti,'-.lckl kar, \\or-

ücn, dat er oen coed ci. vooi ,;i rcnncv-

.',cci lasilu parcours U.;.ii lm! •- n "cl

start llaltesiKi.it i.'viulcliikc nchiineK

Loui.s D.iMclssIiaal. PrinscsscNvcj;. Ko-

ninginncvse-;. Kosi^ crloicnstraal (va!-

pUit) en Zccsiia.it na.n Je i i.iltkistiaai

(lengte l.MH) mcïcr). .Ms ronvic-Miss .••al

llcnin Knoiscninn;' tunycrcn.

tiezlen de hoi'.c kosicn, die gcp.i.inl

gaan a.ni de oreanisiic v,in een wiclcr

ronde, is het noinizakelijk. dat mcu
vantiil tic oiulcrncincrs Inianciclo stetr'

vcrlecm. De orc,.unsatoteiv ziju da,

ook iiilcrm.itc gelukkig, dat dc/e steen

spontaan werd vcilccnd docir de vi''

geriüe tirm.i's: i \\ccwiclcrbei.lriif Pctc:

Versteege, Rabobank. Taxi 'I'esclinc,

Süainlpachters, Reisbureau Kerkm.m
Dropist Moerenlnirg. Bai Le Boul.ui

SUiger Vreeburg, v.d. Meij Bloemen
V, Dam Mai:asin. Schaap Porselein,

Taxi Schrijvers, Mema
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l^ldwat iiiz<icht op dé GrotelKrocht
'" >ir* '- ''^Jiv"*™

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

Groot assortiment
stydêe agenda's

Uw adres voor:

BOEKEN
TIJDSCHRIREN
STRIPBOEKEN

KAWTOOR-
ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOTTO

Grote Krocht 9-15

Zandvoort

Spaanse gele meloenen v a

Alieuwe haring

B voor

2,25

2,00

10,00

^^^mmBmmm

«iMPWEiRHZEH'
H'liSliHH^;

<^^^1^n^^l^^l
'^ilHI^:i=H?»^^

AttEMAAt

lEJSBURËAU
ilRK/yiAN
;"'< Grote krocht 20. Zanrtvóort

>i-;:,telefoon 02507 12560

GEVRAAGD

2 AKTIEVE WIWKELHULPEN
(part-time)

voor de verkoop in onzo tast too siagorri

Aanmelden hi/

TAST-TOE-SLAGERU
Grote Krocht 7, Zandvoort

{ aast AH)

Advertenties worden toch

niet gelezen

Dii IS ccn iidvcriciiiii.

Ja Flash heeft de mode van
nu met het gouden tintje

Combineer zelf. Bermuda's, minirokken,

lange broeken met T-shirt en topjes

Alles gepccentueerd mot goud
Voorbeeld:

Bermuda + shirt
normaal 169,50 bij Flash 110,-

Lange broek en topje
normaal 198,- bii Flash 132,-

Minirok
normaal 98,- bij Flash 58,-

Hoogslaper
in grenen bruin

^fun^* Kastenhuis
'* Grote Krocht 25

Telefoon 17751

Te huur
aangeboden

gemeubileerde

kamer

Telefoon 16033 of

15182.

Grote sortering

vogell(ooien
OrERENSPECIAAUAAK

Wezenbeek
Grote Krocht 28

Zandvoort

Tast toe

SLAGERIJEN
Met de allerbeste kwaliteit

en laagste prijzen

Verse worst uov!ir,9,.voo[sicchts Ojrvw

SchouderkarbonadeMovanmnu 8,98

Rib- of lendekarbonadeMoa.» „. 10,98

Varkenslappen.o.n 1 n. 9,98

Cervelaatworst,ao,..v,n2,a. 1,50

ridlil 150 gram van 2,25 nu V^#%#

Tot ziens bij uw tast-toe-slager
Grote Krocht? (naast A.H.)

HEEMSTEDE: BWnëhWèg^rilT^" "'"ZZ
' ~

'"

HAAk^LEM: Botermar1cï7Fröek~GëtIeniptë"Oucre Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).

HAARLEM: Zijlweg 102

HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkeicentrum BiokhuïsIS

- -.-•i^M-tL-.r.'j-IV-flJ'li.jC.fB

HETENIGE ECHTE TROUWBEDRIJF

Wij kunnen u bieden:

^ De bekende witte Mercedessen
% Men edes Old-timer 1935 type 320
* Trou wkoetseii bespannen met 2 of4 paarden

Ook in combinatie nwf^elijk

Taxi Centrale
Grote Krocht IX, /undvdori, W\. 02507-12600/17588.

/.iii(iM)«rls« l.i.u. i 10 Jfrciii^li lil . tl I Oi{-_M_M(lO

LIBEKTY MODE RUIMT ÉCHT OP !

Dit Is pas «jlverkoop ! ! !

ASle PAKJES en JAPONNEN
Alle ZOMERPANÏALONS en

RIBBROEKEN

35,-

8 '

i :

35,-

15,.

15,-

10,-

^i^ 15,-

JDA'Sva 25,-

Alles van bekende merken. Kom snel! Du komt nooit meer!

LIBERTY MODE
Loub Da\idsstraai 15 (t/o VVV) Tel. 1 69 20

VERENIGING
vraagt goede

tweedehands

PIANO
tot lOOO,

Tet 020-26S611

PEDICURE
mevrouw C. Landmeier

Behandeling aan huis

Telefoon na 18.00 uur
02507-14648

SPECIALITEITEN VAN SNACKBAR

„DEFRIETPOT"
W: Saté Speciaal (echte varkens en van de grill) .5,25

% Hamburger Speciaal
van de grill (nici gepaneerd» ..Z,5U

^ Bal gehakt (cgenproduis.) 2,00
>K Wij hebben natuurlijk deoudi. ir.idiiiegchandluuild en verkopen

uitsluitend pommes rnctcs die wij /elt

v.oorttebakken hebben'

NICO

SNACKBAR
DE FRIETPOT

Vondcllaun IB. IcIefDon 02507-16227.

(P.s. - Ook 's maandu^s jjeopcnd!)

25^35-50-60-70% korting op
lingerie - foundation -

badmode - parfumerie en
nouveautés

Ps do opruiming begint f6 luli

COIFFEURS
international
galerii kerkstraat 22
randvoor!
tel (02507)4040

inZlBODYFASHION
zM\y\] international

w galen) kerksttoot 22
zandvoat
lel (02507) 4985

bouwes' agenda

E^ bouwes hotel
17, 18 en 19 juli:

dineren, dansen in ons aan zee gelegen

a la carte restaurant.

Wij bieden zomerse specialiteiten

19 juli

thé-dansant, aanvang 15.00 uur

Muzikale omlijsting:

Trio Mitsey Smeekens.

leder zonnestraaltje maakt
van ons terras een paradijs

^^ palace hotel
dit weekend kofficsDOCialitoiten

op speciale wijze bereid

in het hoogste restaurant

aan de kust

dolfïrama'^
Speelse zeeleeuwen- en dolfijnenshows
en een bezoekje aan de onderwater-
galerij. Dagelijks 4 voorstellingen.

Dinsdags, vrijdags en zaterdags een
avondshow om 21.00 uur.

Voor in!.: bouwes hotels: 02507-15041.

* Wij staan ook voor u klaar om u be-

hulpzaam te zijn bij de organisatie

van uw diners, feesten en vergaderingen

5 minuten

IPOSTERFOTOI
Klaar terwij/u wachtf

iPOSterfOtO 30x40 cm
Islechts 20,00

io,oo|
Galerij Kerkstraat, winkel 8

PASFOTO'S
14 stuks

KLIJN

SURFSHOP
jumping & tuning centre

Het gehele jaar open. Ook 's zondags.
Oe brandingsspecialisten van

Nederland en België.

Custommade boards o a TlKI customm igic Ba'Kind

Wind/ammer Brewi lun

boQfd
Het succes van de Hiswa

Adres: Klijn Surfshop. Passage 44. 2042 KV
Zandvoort. telefoon 02507-18600/17600

Woningbouwvereniging

EENDRACHT MAAKT MACHT

RUILWOIMIIMGEN
maand juli 1981

1

.

Aangeboden: maisonette/flatwoning

Sophieweg. Huurprijs /^ 354,25 p/m
Gevraagd: eengezinswoning.

2. Aangeboden: flatwoning

Van Lennepweg leven zijde)

Huurprijs / 207,- p.m
Gevraagd: eengezinswoning

3. Aangeboden, flatwoning

Keesomstraat. Huurprijs f 535, 10

Gevraagd: eengezinswoning (niet in Nieuw-
NoordK

4. Aangeboden: eengezinswoning

W. Draverstraat. Huurprijs / 236,75 p.m.
Gevraagd: eengezinswoning-fioekwonmg of

eengezinswoning met garage

5. Aangeboden: flatwoning

Lorentzstraat. Huurprijs / 586,40 p.m.

Gevraagd: benedenwoning.



AART VEER trekt van leer met volop
vers zomerfruit...

(Het heeft geen tijd om oud te worden).

HET ENIG ECHTE TROl n/iEDR/Jl

Wij kunnen u bieden:

* De bekende witte Merccdessen

^ Mercedes Old-timer 1935 type 320
^ Trouwkoetsen bespannen mei 2 of 4 paarden

Ook in combinatie mogelijk.

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600-17588

Zandvoorlselaan 140, Hcemslede, Jelcfoon 023-242400

Voor uw kadootjes

groot en klein

moet u in de

Schatkist zijn.

Ü weet toch dat

we ook iniijsten?ÓCK>
Grote Krocht 15

Zandvoort
Telefoon 02507-15933

Vrijdag koopavond vai 7 tot 9 uur

's Avonds
ook open

Restant

LEREN HALSBAMDEM
m LIJNEN in de

UITVERKOOP
DIERENSPECIAALZAAK

Wezenbeek
Grote Krocht 28

Zandvoort

Omjlming

Japonnen van i75,- voor

.

Japonnen van 250,- voor

Blouses tiaive prtjs

Zomerpantalons ^^°/o)^otixnvi

tdaèwmei'm^dê

.99,-

149,'

halve prijs

Grote Krocht 19, Zandvoort.

Telefoon 02507- 17878-

iatras
SO -|5 MO

139,-
Het Kastenhuis

Grote Krocht 25
Zandvoort

telefoon 17751

'T LUIFELTJE
Grote Krocht 26

10% korting op
alle handwerken

^

REINIGEN -STOMEfy PERSEN

GROTE KR0CHT21 ZANDVOORT
TELEFOON 02507 25 74

^
ypevooT

'cho,ner

s morgens gebracht - 's mitidags al schoon

Wi| zijn geopend van 8 30 tot 12 30 uur en van 13 00 toi

18 00 uur Vrijdagavond open van 19 00 tot 21 00 uur
Zaterdags gesloten

Grote sortering

HONDEN- en

POEZENMANDEN
DIERENSPECIAALZAAK

Wezenbeek
Grote Krocht 28

Zandvoort

Halfdons
dekbed
KAROSTEP

189,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

•
KNIPTIP .

.

Gewoon eens •
>i

doen op een MÊt
zonnige avond:

een zonsondergang fo-

tograferen, 't Is echt

met moeilijk.

dus Ik kocht Mrat ik

zocht op de Grote Krocht!

Voor watfleur en kleur

bent u bij ERICA
aan de goede deur
Bloemen en planten

'erica'
GROTE KROCHT 24,

ZANDVOORT

Rijwielhandel BOS
voor o,a

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff

,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KIS-sleutelservice

en rijwieiverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

J.V. ANDERSOM
ARTS

ARA^EZIG
tot 17 augustus.
Waarneming:

tel. 120 58.

Garage
gevraagd voor langere

periode

Telefoon 02507-19017

w^^^0^0Ê^m^i»m0*^»^^^^^*^m0^^^0'^^^0*i^'^0^^m0^Ê0^tfm^m0m

OÖ
Een mem diejong injaren is,

kan oud iii uren zijn,

wanneer hij geen lijd verloren heeft doen gaan.

Francis Bacon (J561- 1626)

HORLOGERIE C. WAANIAIG
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

levert u uitsluitend (ijd dic nooit verloren gaai

omdat u er altijd van op aan kunt.

Horloges, klokken en wekkers van wereldklasse.

Waaning-lijd is precisie-tijd!

Komt u eens kijken in zijn showroam.
't Is een belevenis!

Eigen reparalie-afdeling mei elektronische

apparatuur

Diverse merkfietsen,

brommers,
crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen, banden en

accessoires.

Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKON
KOCHSTRAAT 8 -ZANDVOORT

(NIEUW-NOORD)
TEL. 1^04/16773. ELKE DAG OPEN.

*

\ Vanavond v.a. 19.30 uur

: openlucht vismaaltijd

op het Gasthuisplein. Vis hoort bij Zandvoort

en wordt natuurlijk geleverd door:

W. KEUR
(U weet wel van „Het Zeepaardje'

het strand) Telefoon 12299

»

*

*
*

op
*

*
*
*

AANGEBODEN:
bij de Beethovenstraat

DUBBEL BOVENHUIS
6 a 7 kamers, woonkamer plm. 50 m^, open

haard, eiken keuken met plavuizen, koelkast,

oven met grill, wasmachine en afzuigkap.

Grote badkamer, alles voorzien van cv
Huur/ 836,- per maand.
GEVRAAGD IN OF NABIJ ZANDVOORT:
eengezinswoning met tuin, minimaal 5 grote

kamers en bergruimte Badkamer en c v

Huur niet hoger dan f 700,-

Tef. 020 - 64 30 24, na 13.00 uur.

n
A. J. DE LEEUW

ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR

Bedrag

5 000
10 000
15 000.

20 000,

25 000

48

mnd
150 95
289 14

427 34

565 53
703 73

60
mnd
129 93
247 15

364 37
iS-i 59
598 81

95
mnd
98 93

184 15

269 92

355 t)S

441 44

120

mnd

238 43

313 71

388 99

H
Ie en 2e hypotheken tot 125% mogelijk

Informiier t on '

Helmersstradt 1 Zandvoort
telefoon 02507 12150

GEVRAAGD

WONING
voor 4 personen.

Zandvoort zuid.

maand aug, of eerder

Aanb telefoon
020-152128 (vanaf 17-7

na 20.00 uur).

Miet teruggebracht!

Ondertrouw-
kaartenboek '81
Geef het w/el aan de heer

Kr mee Adres toen niet

geboekt Tegen
beloning terug te

bezorgen bi|

Drukken/
V. Oeursen

Schoolstraat 2.

Zandvoort

Voor een lekker stuk kaas
blijft de Kaashoek de baas

Deze week

Noordhollands belegen kiio

Eieren vers van de boerderij, 20 voor ... .

GraSbOter 250 gram

10,95

5,00

2,45

Tot ziens bij de

KAASHOEK
Haltestraat 38, telefoon 15000

Te koop aangeboden:

weinig gebruikte in prima staat verkerende

AMATEUR-ONTVANGER
Fabr. Sommerkamp, type FR.DX. 500, 160 -

80-40-20-15-10CM
2 M BAND ii^l. 27 MC BAND
MODULATIE
A.M. F.M. S.B.B. S.W., prijs 650,-

Gaarne afspraak J. Boerê, tel. 02507-13544

UITVERKOOP MET ECHTE
- BIJ BOLLE - BIJ BOLLE -

OMDAT ALLES TOCH AL ZO DUUR WOHDI!
Op de meubelafdelïng:

Noten voltaire

Noten salontafel

.

Noten tv-kast

Eiken mimiset

Noten hoekkast

.

Noten teletoonkast.

.. .59&;0O 435,00
-48&;t)t) 395,00

.. 475^00- 398,00
. imioa 95,00
. 4&5:otr 395,00
...i4e;ü0 97,00

Op de afd. luxe geschenken:

3 porseleinen borden .. 50 00

Kristallen karaf met 6 glanzen 15^-00

Tinnen bloemvaas 90% . .êO.OCT

Koperen weegschaal 2ör60

Limoges porseleinen miniservies 29;Q0

Verzilverde bloemvaas .27-50

40
79
3Ö
n

18

00
00
SO
00
50

PLUS NOG HONDERDEN ANDERE IC03PJES fOOi lESiEEFPilJZl

op de gordijnstofafdeling:

Draion - effen en streep ^90 4,95

Zware satiincretonne 22-50' 10,00

Engels linnen 1 30 br 24-5Ü 10,00

De echte „Dobby ' W-OO 5,95

Vitrage val... Am 2,00

Velours in 12 kleuren 3&m 17,90

Dralonvelours140br JJÖtOO 19,95

„Super" velours extra £2:60 29,75

Op de afdeHng mey&eibekledsng:

Ribcord 150 breed 36W 1

Gobelin 130 breed 38 00 19|

Wollen tweed 140 breed -§2,\?0 29;

Oadstof 1 50 breed 2^m 1

3

Wollen mohair 130 br S4-Ü0- 49
Diverse weefstof/en. . .. Zèfi& 9;

Velours d'Utrecht.. . 150:00 79
Oralonvelours 130 br .5&0Ö 29

S5
00
90
00

Verder tafelkleden, sierkleden, kwasten, franjes, bandjes, kussens, wandgobeiins, houten
roeden enz. met HOGE KORTBI^GEN

HANDGEKNOOPTE OOSTERSE LOPERS EN TAFELKLEDEN 25-50% KOOTil^G

BIJ BOLLE - VRU ENTREE ZIJLSTRAAT 83 b/d Grote Markt HAARLEM
Oe uitverkoop begtnt donderdag 16 |Uli

1^
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"l^kaiitie is: met z'n allen

naar Schiphol,en eten inAviorama.

Ki'b'.iiw nul

kijki-n op hi'l pl:ii;'i)nn en in 'I riuiscuin, .^tlIl^('ll zien. .Ie vvrn in ccii iiruicrc wcn'id wimcn.

liirnict z'ii ailcn i-tin in Kc>t;uii-i!il .\vii,raina, uyi de 'Av vcrdicpinK van het suitiiiiis-

i-in Ihifii'f.ii uiuivht .lp hl l !iirhlh;>Vi'n pintl'nnii.

Exotisch Taft'len Neorliinds lYoLs

\'.w.tf22.5(l pcrpciMKirili II Cl 1,2.') \mui- Minxin in bictViuk.p'^hi.iKlf pralink'. r'i-'"-'!ii'ls'

kiiiiii-i'cn tilt TjuaM tit'. Il \\ki-[ty.> iiii vin',- nf vci-sc vis'.' X'mir zn'ri f2(>,- pi'i' pcrsDun

-.'i a.iitiii'niii'ki' .lavaanMMn-ivchtcri, -^ krijiri u t rn vorstclijki'

W'iit \: 'TH lil

020-i:i2 l.'iil

Srhipinii H.V

;'.ii \ ri'i iTi ;;.! waak ii wiit. l'llki' dai: \aii

i2.iH»-l.'i.il(l [lufir: 17.iMl-J0.;i)iuiif.

Ir: hl-I \M'i k.-navari llJJHi-l'.MM) i;i;i-.

siliusii' \r,'iikiiriii'n'.' kcsi-i'V''i'!T\('n

llurci-a Kiijiliiitalii' MaalM'happij

\' »
niaaliijd icri vvn kindcrinorm

\'i)iir ril).-). . Miren in 't wcckcrKj

van 12.)»)- 21.00 uur.

a^orama
Nu tvok piT spoor biTvikbiuir! i j/7rii/////'//?^^/u

BBMHBBSBSailSKlBBS

m

Elk'; .'ie'kii.iH v-J"

h;jltnt'(]eri rn! haMp'in

'?ri van fi.tif rwi.'i: lo'

Odil.'us ijeupefi'1

Boveodiiin /ati-i'riaiis

van 10.00 l:^ÜOlIllr

Ü bon! vvnikorn.

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,

bedrijfspanden te Haarlem.
Heemstede, Bloemendaal e. o.

de ridder & strijbis bv
Makelaa's en taxateurs onrotrrendic yurrclercf».

Adriaan Pauwlaan 27 29 te HeefTisiede Tel 023 2ffiS60"

PONYPARK
SLAGHAREN

Maanciiig 27 juli <i.e, grote

ponyverkoop
norrniile h,-jndelsprl)zen

Maak et oeri gezellige dag
vün' Entree / 7,50 p.p.

(Ocl. i)Gbriiik van alle

aiiiafciies Oacjtochi 35-NS

PONYPARK
SLAGHAREN

een wereld

van plezier!

Tenniskleding 20 tOt 50% korting

TennisracketS: Dunlop - Yamaha - Head - Yonex

10 tot 30% korting
Tennis- en sportschoenen:
Adidas - Quick - Nike - Phoenix - Inter, diverse soorten tot

40% korting
Jogging— en trainingspakken

Alle maten 10 tot 50% kortïng
Alle badpakken, bikini's en
zwembroeken

20 tot 50% korting

ZENTRPSPORT
INTERNPTIONQL

Camping -Spon

-

MEDE Rekreatie

\Raadhuisstraat 86-88, Heemstede tel. 023 -283213

P. A. H. WUNANDS
TANDARTS
afwezig van

donderdag 16-7-'81 tim
maandag 10-8-'81

Dringende spoedge-
vallen tandarts

B. C. Barel

02507-1 8548
tandarts A. Doc^rgeest

02507-13026

1 62 55

Glazenwasserij - Schoonmaakbedrijf

Keesomstraat 181 - Zandvoort.

INBRAAK-

PREVENTIE

Alarm-
apparaten

v.a. 35,-

Ter. 02507-17353

Gratis advies.

BAGAGEWAGENS
u.a. 750,-

VERHUUR
75,- p.w.

BOOHRAILERS
v.a. 595,-

Holland Trailer
Rijnlanderweg 1195.

Nieuw Vennep
Telefoon 02526-73800

Wees blij met
bloemen

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
llallcstraal 65 - Zandvoort

li'l. 02507 - 1 20 60

Ve specialist vooral uw bloemwerken.

TE HUUR

zit/slaap-

kamer
met gebruik van

keuken.

Inlichtingen

telefoon 02507-13713

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN

voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507 - 1 61 23

TE KOOP

PEUGEOT 504
4-drs., automaat, '78,

50.000 km

VISBOOT
en een

SPEEDBOOT
MEIJER

telefoon 02507-13463
van 9.00-21 .30 uur

't KINDERWINKELTJE
Buureweg 1 - Zandvoort

Tel. 165 80

heeft alle soorten

KLEERTJES
voor JONGENS en

MEISJES
v.a. babymaat 56
t/m maat 176.

Wist u dat wel?

REPARATIE
van aile soorten

DAK-

BEDEKKING

Tel. 02507 -173 53

araoe Elite

't STIJFSELKISSIE

Dikke meiden-

mode
Tolweg 32

ZANDVOORT
Tel. 1 29 52

Binnen hel bureau Onderzoek en Ontwikkeling van onze veiling is op
korie termijn plaats voor een

AALSMEER
De VBA IS een belongruke

schakel in het ofzelgebeuren

von siertecltprodukien,

In hel 26 h.0 grote hollen-

komplex verwisselt eon

belongri|k oandeel von de

Nederlandse sni]bloemen-,

kamerplonlen-entuinpianlen-

produkiie von eigenaor

Oe '\'8A IS een modern bedrijf

dol goede arbeidsvoorwaarden

kent' De omzet en het oontol

personeel sleden bewegen zich

in opgoonde lijn

TECHNISGHTEKENAAECni/v)WA
De v;erkzaamheden bestaan vnmi. uit

het maken van werkvoorbereiding en/

of revisietekeningen op bouwkundig •

en eleciro/C.V. tectinisch gebied.
In eerste instantie zullen de tekeningen
worden gemaakt aan de tiand van de
gegevens van collega's. Onder verant-

woordelijkheid van de lekenaar zal

ook het tekeningenaichief en de licht-

drukkamer met de daarbijbehorende
werkzaamheden vallen.

Van de nieuw aan te trekken functio-

naris verwachten wij dat hij/zij een
opleiding heelt op MTS-nivo (richting

werktuigbouwkunde) met bij voorkeur
ook enige elektrotechnische- en bouw-
kundige kennis. Daarnaast zal hij/zij

ervaring in het maken van technische
tekeningen moeten hebben. Qua leeftijd

denken wij aan iemand tussen 20 en 25
jaar. De salariëring en de overige
arbeidsvoorwaarden zijn in overeen-
stemming met de functie.

Mocht u nadere inlichtingen wensen of

wilt u solliciteren, dan kan dit bij de
VBA, afd. Personeel en Organisatie
(t.a.v. drs P. J. Hulsbos), Postbus 1000,

1430 BA Aalsmeer, tel.; 02977-34567.

.„,^__,,_1EK

a.s. zaterdag van 1 6.00-1 9.00 uur
Dr, Schaepmanstraat 1, hoek Bredcrodestraat

Wij hopen u te ontvangen in ons bedrijf waar wij ons gaan
bezighouden met o.a. in- eo verkoop van automobielen en

motorrijwieSers. Verkoop van auto- en motorboeken. Alles over

oldtimers. Verhuur van videofilms over race en rally. Tevens hebben
1 wij in onze garage een autoshop gecreëerd die voorziet in ieders

behoefte o,^, autoaccessoires, poetsmiddeien, sigaretten, snoep,
ijs, enz., enz.

onze benzine:
CEIMT
ENT

Oponze kosten kuntu in Duitsland

gaan kijken hoeuwnieuwe
Volkswagen ofAudi in defabriek

totstand isgekomen.
1ji dal is oen aiinbod vooreen geheel

verzorgde rci.s voor 2 personen naar de
Volkswagenlabricken in hel duilse

Woifsburg.

Hen Liitermate specUiciiIaire belevenis

voor iedereen die vanariicden (ol

15 aLiguslLi.s 1981 bij ons ccn nieuwe
Volkswagen ofAudi koopt.

Maar behalve op de inleressanlc en

gezellige reis kunt u ook nog eens rekenen

op ccn verrassend hoge inruilprijs voor uw
huidige auto.

Een vrijblijvende taxatie zou wel eens

verhelderend kunnen werken.

Net als een proefrit in een van de vele

uitvoeringen uit het brede assortiment van
Volkswagen en Audi. De sleutels liggen

voor u klaar.

Gratis op reis en een extra hoge inruilprijs

bij uw V.A.G dealer voorVolkswagen en Audi:

AUTO STRIJDER BV
8. van Alphenstraat 102/V3n Lennepweg 104, Zandvoort, telefoon 02507 • 14565

V-A-G
Auói
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ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVÖORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

41 E JAARGANG NO. 30 ED. 5

zandvoor
nieu

RANDSTAD PUBLfCATiES
Uitgeefstcr van;

• Zandvoorts Nieuwsblad

• Hecnistccdsc Courant

" Hoorddorps/Venncper Nieuwsblad

• Zwanonburg/Hallwegse C'ourani

o Badhoevc/Slotcnsc Courant
o Aalsmecr.sdcr Courant

» Uilhoornse Courant/Ons Weekblad
• StrcckbJad/De Ronde Vener

Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorp-istraat S -

Telefoon 029/ 7 - 2 84 II.

CiASTHLISPLKIN 12 - ZANDVÖORT- TEL. 02507

GEEN SLECHT, DAN TOCH EEN ZEER MATIG SEIZOEN

Zandvoort wacht nog steeds

1 71 66 -OPLAGE 3400 EX, DONDERDAG ZS JUU 1981

ZANDVOORT - „Na een vrij zonnige

zondag komt het zomerweer deze week
opnieuw op een laag pitje te staan. In
een westelijke stroming koersen weer
verschillende oceaanstoringen naar
Nederland die het weer een onbesten-

dig karakter geven. Ze zorgen er

tevens voor dat de temperaturen aan
de lage kant blijven. Er komen veel

• wolkenpartijen mee die nu en dan
regen of buien brengen. De zon zal

zich slechts af en toe laten ven. Zeer
matig vakantieweer dus en vrij slecht

strandweer. "

Het weerbericht van maandagmorgen
20 juli, juist toen iedereen van mening
was dat zondag dan toch eindelijk de
zomer zou beginnen.

Bij de strandpachters is deze weersver-
wachting dan ook zeker niet zonnig
ontvangen; hoewel echt pessimistisch is

men over het algemeen niet. „Het kan
nog komen", en ,,het is nog geen
september, dan pas kunnen wij zien of
het een verloren seizoen is", zijn ant-

woorden die wijzen op een eeuwigdu-
rend optimisme, ,,want optimist moet
je blijven anders kun je het bijltje er
wel bij neergooien".

Slecht seizoen

Toch zijn er, speciaal onder de jongere
pachters, die ronduit toegeven dat het

tot nu toe een slecht seizoen is geweest,
,,Dit jaar is zo hoopgevend begonnen.
Wij hadden grandioos weer voor Pa-
sen, maar Pasen zelf was slecht en
koud, hetzelfde herhaalde zich met
Hemelvaartsdag en Pinksteren, Wij
mogen niet mopperen. Hemelvaarts-
dag was niet veel, maar erna ging het

opknappen en beleefden wij een uitste-

kende zondag en week. Helaas Pinkste-

ren zelf, was nog wel druk maar van
een hoogtijdag kan je toch niet spre-

ken. Het lijkt wel of zich dat regelmatig

herhaalt dit jaar. Vlak voor de hoogtij-

dagen is het goed weer, maar zodra is

de dag daar, dan is het huilen met de

pet op", aldus een andere strandpach-

ter.

Hoogseizoen

Hoe je het ook wendt of keert, deze

weken behoren het hoogseizoen te zijn,

In Nordrheinland/Westfalen is deze

week de vakantie begonnen voor de

meeste inwoners, inwoners die nog
steeds naar Zandvoort komen, voor de

frisse lucht, ,,Frisse lucht genoeg, maar
zon hó maar, dat kunnen we ze niet

aanbieden en het strandbedrijf is toch

afhankelijk van de zon!" Een gegeven

waar weinig tegen in te brengen valt.

WüLLUM V. d. WLKFF

„Ik zie liever bevolking, als bewol-
king op 't strand"

VW-direkteur Hilbers deelt de me-
ning dat het momenteel hoogseizoen is,

maar ook hij kan via de WV nog
steeds kamers aanbieden, ,,Vol is het

niet, maar het kan per dag verande-

ren"; dit antwoord, terwijl de weers-

verwachting voor deze week en het

weer zelf hem ook wel wat rauw op het

dak is gevallen,

,,Toch is het ook wel griezelig om tot

de ontdekking te komen dat Zandvoort
duidelijk zo afhankelijk is van het

gebied Rheinland/Westfalen. Waar-
om ik zeg dat het kan veranderen,

komt omdat de ervaring mij heeft

geleerd dat veel mensen k la minuut
beslissen, komt de zon, dan komen ze

direct. Jammer is natuuriijk dat het bed
dat vandaag niet beslapen wordt, mor-
gen niet voor twee kan dienen. Een
glas pils, dat' vandaag niet wordt ver-

kocht schuift met warm weer gemakke-
lijk over de toonbank, maar met logies-

ruimte is het anders", is hij van me-
ning, _
Eenheidsprijs

De vorig jaar ingestelde eenheidsprijs

voor kamers die zijn ingeschreven bij

de WV wordt over het algemeen bij

de gast en kamerverhuurder goed ont-

vangen, ,,Er zijn wel eens problemen,
wanneer men extra geld wil vragen

voor een douche of het gebruik daar-

van, maar over het algemeen staat men
er toch positief tegenover,"

Anders is het bij kamerverhuurders
wanneer er gevraagd wordt of er nog

een kamer vrij is voor één nacht, ,,Er

zijn velen die daar weinig voor voelen,

omdat ze nog steeds hopen diezelfde

kamer voor een paar nachten tegelijk

te verhuren. Het moet mij van het hart

dat ik dat nog steeds slecht gastheer-

schap vind. Het is voor ons bijzonder

moeilijk om gasten voor één nacht

Standwerkers in aktie
ZANDVOORT - Niet alleen het weer, maar ook de standwerkers lieten zich zondag in het dorpscentrum van hun beste kant
zien.

De spreekvaardigheid won het weer dik van de aarzeling bij hetpubliek, zodat toch menigeen naar huis ging met aankopen
terwijl men dat niet van plan was geweest.

Alles was dus even zonnig, zondagmiddag in het dorpscentrum, behalve hethumeur van enkele ondernemers op het Kerk- en
Raadhuisplein, die liever ook hadden willen profiteren van het publiek en hun bezwaren kenbaar maakten. Zie voor een
'verslag hiervan de rubriek Oog en Oor.
Foto: Europress.

(Adverlentivj

S66 '

MORRIS
beforeyoubuy

aOXKORTING
oponzegehelecollecrieaci.

AlkMcetkkm&im
donderdag avond koopavond

Haariem: Barteljorïsstraat 20 (bij de Gmt.e Mf^rkt) / tel, (023) 31 26 55

Amsterdam: Leiasestraat y (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 •

Langs de Vloedlijn

Afwisseling is de ware specerij van
het leven, die aan alles geur en
smaak geeft.

William Cowper (1731-1800).

(Adwrlciuic)

Ook bij Peeters is het een en
ander in de uitverkoop.

Kom en overtuig u zelf.

Radio PEETERS
Haltestraat 56

onder te brengen, terwijl de kamerprijs

ƒ 2,— hoger is voor één nacht. Dit is

helaas tornen aan goed gastheerschap,

en dat geeft een toeristenplaats geen

goed imago. Je prijst jezelf op deze

wijze wel uit de markt, In dit opzicht

kent men hier weinig souplesse, dat

móet maar eens gezegd worden", aldus

de VW-direkteur.

Teleurstelling

Ook bij de strandpachters heerst hier

en daar wat teleurstelling of onvrede,

maar op een ander terrein, ,,Ikbenvan

mening dat het gemeentebestuur van

wielerronde
ZANDVOORT - De gemeentepolitie

van Zandvoort maakt inwoners er

op attent dat op woensdagavond 29

juli van 18.00 - 22.00 uur de navol-

gende straten voor het verkeer zijn

afgesloten:

Haltcstraat - Louis Davidsstraat -

Prinsesscweg - Koninginneweg •

Kostverlorenstraat - Haltestraat.

Dit geschiedt in verband met de

wielerronde die op die avond in het

dorp wordt verreden.

Bewoners die langs deze route wo-
nen wordt verzocht die avond elders

te parkeren, omdat zy hun woning
niet zullen kunnen bereiken, te voet

is dit wel mogeiyk.
Bovendien vraagt de politie omwo-
nenden op deze avond hun huisdie-

ren in huis op te sluiten, omdat een

overstekende hond of poes leveasge-

vaariyk is voor het dier én voor de
renners.

Zandvoort te weinig souplesse toont

wanneer het gaat om speciale evene-

menten. Kijk, er is geen zon, dus dan
wil je wel wat anders verzinnen om de
mensen toch te laten komen. Hier aan
de Zuid-Boulevard wordt dat dan bij-

zonder moeilijk, want de huizen zijn te

dicht op de boulevard of bij het strand

gebouwd. Je mag geen muziek, je mag
's avonds geen feest geven, want dan
gaan de mensen klagen. In Schevenin-

gen wordt toch een ander tocristcnbe-

leid gevoerd." Dit zegt de pachter van
Castel Plage, die wat troosteloos uitziet

over zijn riante terrassen en de vele

lege stoelen.

De meningen over het gevoerde ge-

meentebeleid zijn wat verdeeld, oudere
pachters houden het er op dat er nog
wel verbetering komt. Voorlopig was
alleen het seizoen 1977 zo slecht dat er

geld bij moest. Al die wilde feesten op
het strand hoeven van hen ook zo nodig

niet. Misschien zou de gulden midden-

weg met betrekking tot het toeristenbe-

leid aan te bevelen zijn.

Ook de vishandelaren zijn van mening
dat het een slecht seizoen is. ,,Afgelo-

pen zondag was aardig, en de zondag
daarvoor waren er gelukkig heel wat

mensen op het circuit, dus hebben wij

nog wat verkocht, het wachten is echt

op de zon."

Optimist blijft de voorzitter van de
strandpachtersvereniging. ,,Ik moet
het eerst nog september zien worden.
Als de zon gaat schijnen zijn ze zo al

hun grieven vergeten, want dan wordt

het zo druk dat ze handen te kort

komen."

Het wachten is dus op de zon, als die nu
maar wil komen.
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Hoogseizoen 1981. Eert verlaten boulevard en donkere wolken boven de
badplaats.

De lucht klaart echter op, wellicht mooi weer op komst. Datzou je kunnen
afleiden uit deze foto, gemaakt door G. van Zwieten-de Blom van de
Fotokring Zandvoort.

Grote artiesten 'worden vewacht

ZANDVOORT - Het „Jazz behind the

beach" festival zal dit jaar op een nog
grotere en fecsteiyker schaal plaatsvin-

den. Niet alleen omdat men in stijl het

eerste lustrum wil vieren, maar bovenal

ook, omdat het Zandvoortse jazz festi-

val een goede naam heeft opgebouwd in

het land en onder de jazz liefhebbers.

Maar liefst eenentwintig verschillende

formaties treden het jazz weekend op,

waarvan vier ook deelnamen aan het

North Sea Festival in Schcveningen.

Vier vocalistes, Berryl Bryden (Zand-

voorts first lady of jazz), Grcetje Kauf-

feld, Milly Scott en Ann van Duuren.

Ook zullen er drie jazz singcrs zijn,

namelijk Joc Bourne, Humphry Camp-
bell en Wiebe Hartog.

Vier deelnemende formaties zijn ook
opgetreden in Schcveningen, te weten:

Bill B. Jackets Midgetown Jazz Band.
de Revival Jazz Band, de Downtown
Jazz Band, en uit België komt het

vermaarde Zigeuner Hot Jazz Orkest

,,Waso"

Jazz behind the bar

Vrijdagavond start het festival met het

bekende optreden in de diverse etablis-

sementen. Veel stijlen zullen dan zijn

vertegenwoordigd, en tot de kleine

uurtjes valt jazz te beluisteren in;

Het Wapen van Zandvoort-De Klik-

spaan-Albatros-Snoopy-Oomstce-Ho-
fel Keur-De Engeienbak-King's Club-

Chapiin-Oase Bar-Le Boulcau en dit

jaar voor het eerst ook in Hotel Bou-

wes, (Duidelijk komt hier de nieuwe

(AilvcncnlLi's)

lijn van het management van Bouwes
naar voren dat ervan uitgaat dat Bou-
wes er niet alleen is voor de bezoeker,

maar ook voor de Zandvoorter. Spe-

ciaal voor de bezoeker heeft men bij dit

concern een speciaal weekend arrange-

ment dat behalve overnachtingen ook
inhoudt een brunch, een koud buffet en

een diner)

Muziek in deze Jazz behind the Bar
wordt verzorgd door de volgende for-

maties: Seven five seven; Blue Fivc

Jazz Band - Harlem Hot Peppers, Jaap

Dekker's Boogie Set - Touchcjown
Kwartet - Jaap Brakel trio - Biiiy B.

Jackets Midgetown Jazz Band, The
Dixie Motions - Rein de Graaf (win-

naar van 1980 van de Boy Edgarprijs) -

Kwartet Humphry Campbell - Tran-

quille en de Powerhousc Six.

Jazz in the street

Zaterdag 1 augustus maken vanaf 13.00

uur verschillende Jazz orkesten aange-

vuld met andere attrakties een ,,strcct-

parade" door het dorp met onder
andere de Harlem Hot Peppens en de

Joscf Lam Band.
"s Avonds is dan het eigenlijke festival

op het Gasthuisplein. Vanaf 16.00 uur

zullen de formaties J B B /UI Stars de

Down Town Jazz Bjnd het Ruud

Jansen Combo, het Zigeuner Hot Jazz

Orkest ,.Waso", Rein de Graaff metde
modewerking van NtiUy Scott en uiter-

aard de Revival Jazz Band met Berryl

Bryden elkaar afwisselen.

Zoals gewoonlijk is dit gehele evene-

ment in de open lucht gratis, en worden
er weer duizenden bezoekers op het

aloude plein verwacht.

Jazz at the Church

Gezien het grote succes van de open-

lucht kerkdiensten waar bij voorgaande
jaren medewerking werd verleend door
Milly Scott, wordt deze traditie ook
voortgezet.

Alleen treedt nu Berryl Bryden op met
medewerking van de Gospel Groep, de
predikant Boeyinga en het combo van
Ruud Jansen. Aanvang is 11.31) uur.

's Middags is er dan een matinee met
medewerkini; van de Down Town Jazz

Band met Billy B. Jacket, en het Ruud
Jansen Combo. Dit matinee zal in hel

teken staan van het eerste lustrum van
,..!azz behind the beach".
Het weekentl \vi)rdt besloten dit jaar in

Restaurant .,Dc Manege" aan de

Zand\oortselaan. Vanaf 21.00 uur kan
iedereen die nog niet eenoog heelt

"el'id \ri de jvz hier ifsch -id ko-'icii

ileUjen

Organisatoren van het festival zijn er

van overtuigd dat het zeker zaterdag en

zondag mooi weer zal zijn. ,,Dat is

altijd nog zo geweest, dus zeker wan-

neer wij het lustrum vieren" aldus Wim
Nededof.

Zandvoorts Alieuwsblad

VRAAGT:

RESERVE-

BEZORG(ST)ERS

om in te vallen bij ziekte

en vakanties.

Aanmeldingen:

tel. 1 71 66

Ai

-^.

4,
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Jazz in Zandvoort, een gebeurtenis die zi/n weerga niet kont in de regio

Hier een opname van vorig jaar tijdens het openlucht festijn op het

Gasthuisplein.

ZANDVOORT -Leden van het anti

circuit-coniité hebben met de zondags-

wet van 1890 in de hand, de officier van

justitie, de inspekteur van de volksge-

zondheid en G.S. van Noord-Holland

attent gemaakt op door hen geconsta-

teerde overlast van het circuit.

Men heeft zich geërgerd aan de ..geë-

xalteerde wij/e" waarop de speaker op
liet cireuit op zondag 28 juni verslag

uitbracht aan belangstellenden, die

..voor de gehele woonwijk Zandvoort-

NoorU op irriterende en zenuwslopen-

de manier hoorbaar was"' aldus het

schrijven.

Op zondag 12 juli werd er naar liim

mening op ergerlijke uijze geclaxon-

neerd v,mat het circuii en hei nabijgele-

gen parkee'-lerrcin. Dit getoeter begon

omstreeks 10.30 uiu en met tussenpo-

zen heeft ciit aangehouden tot ongeveer

13.30 luir.

ilei ann eircuii-comilê Iteett op beide

dai;en \'eel klachten ontvangen, zo

wnivlt ge;-egd. en men verzoekt dan

ook een str.ii'rechtclijke .'ervoiging, op
grond van de /'ondagswet van 1890

tegen de ..daders" in te stellen.

ZANDVOORT - Van 2.S juli t-^m 16
augustus e\i)oseerl tic Carolu^kring in

het Cultureel Centrum van Zandvoort.
I;r zijl) beelden vnn DumonI, Tosca
v.d. Haak. Jan van Ipenburg, IZrna

Postinna. Marens Ravenswaay. Marij-

ke Deege, Fred Tuynman en Agnes
Be rek,

Boventlien /al D:'.ve Niible een aantal

schildevijeu exposeren. Dit belooft een
bijzondere expositie van uitzonderlijk

gehalte te worden, belangstellenden

worden dan ook graag verwacht in het

Cultureel Ccnlruni aan het Gastliiiis-

plcin. liagelijks geopend van 13.30 tot

16.UO uur, behalve op maandag en
dinsdag.
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Uitvaartverzorging
Kennemeriand bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraatei -Telefoon 15351

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad qashaarden.
Toonzaal:

Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 35 12 / 1 25 18

bekendmaking
UITNODIGING

voor de hoorzitting inzake hef voorontwerp
SOCIAAL-KULTUREELPROGRAMMA
1 982 te houden op 4 augustus a.s. in het
Gemeenschapshuis, L. Davidssdaat 17,
Zandvoort, aanvang 20.00 uur.

Op basis van hel voorontwerpplan sociaal-
kultureel werk 1982 t/m 1985 heeft de plan-
voorbereidingskommissie een voorontwerp-
programma 1982 opgesteld.

Belangstellenden kunnen het voorontwerp-
program.iia opvragen bij: Gemeentesecretarie
Zandvoort, afd. Onderwijs ca.. Raadhuisplein
4. Zandvoort, tel. 14841, toestel 140.

Het voorontwerp ligt tevens \.er inzage in het
Raadhuis en de openbare bibliotheek.

De hoorzitting is bedoeld om iedereen in de
gelegenheid te stellen zijn/haar mening
kenbaar te maken.

Graag tot ziens op de hoorzitting.

De Kommissie Planvoorbereiding
Specifiek Welzijn.

V
gemeente
zandvoort

bekendmaking
Burgemeestei en wethoiicleis maken bekend,
dat de volgende veikeerjinaotiegelon zullen

worden getioffen.

Als woonerf woidcn aangewezen:

1

.

hel Achterom
2. de Gasthuisslioat

3. de Pakveldstiaat tussen de Swalueslraat en
de Kiuisstraat

f. de Rozenobelstraat tussen de Swalueitraat
en de Kruisstioat

5. het Jan Snijerplein

6. de Smedestraat.

Voor alle verkeer, behalve voetgangers,
fietsers en bromfiet';frs, worden gesloten:

1. de Pakveldstraat (tus'jOn de Swalucstiaat
en de Kiuisstiaat) in de i ichting van west
naar oost;

2. de Gasthuisstraat in de richting van nooid
naar zuid.

3. de Rozenobelstraat (tussen de Kruisstiaat
en de Swaluestraat) m de richting van
oost naar west;

4. de Smedestraat in de richting van oost
naar west

Voor alle motorvoei tuigen wordt gesloten:

de Rozenobelslraal tusiPn de Nooideisti aal

en de Kiuisstraat.

Voor alle veikeei, behalve voetgangeis,
wolden gesloten

1. de Kiuisstiaat m de iichling van zuid naai

noord;
2. de Nooiderstraat in de lichting v^n nooid

naai zuul.

3. de Pnnscnholstraal (lussen de Statioiv,-

stiaat en de Buig. (^nqelbeilsstrjat) m
de richling van oost naai west,

4. de Agnctasliaal in de nchtmy v.in wu-J
naar oost.

5. do Sandi inastiaat in de i ichting vsn zmcl
naai noord.

0. de Station>jStidat m do iichtintj van nooid
naar zuid,

7. de Brugstraat in de nchtmy vin zuid n.i,j(

nooid,
8 de Spoorbuui Isli.i.it ui de iiclUmg v,jii

nooi d naai /uid.

9 de Arhleiwofj ((iPdrclle tiis'.cn de Svv.iliic

si I aal on de '>po')i tmui I straal) in de uch
tiny van oost naat wi",l,

J O in do I K hliiHj van rujonl nj,ii zuid-
do wostclijkp lyb.ian v/.m lu-t 'jtatiuns

plein vooi wat bcticll hot ycduolte, ycli'-

gen tussen do Zecli j.il en de iiu>csl zuidi'

li)ke iijbaan van hel Slalion'i|)toin,

lespee 1 10 vel Ijk m de i ichtiny van zuid
naar nooid on van oost naai v.'est:

de op de Zeestiaat uilkoniende oostelijke
rijbaan van hol blationsplein en dedaji-
op aansluilende zuidelyko i ybaari van
het Slationsplein vooi wal belioll hol
gedeelte lot üc vooizijde van ho! slations-

gcbouw,

zandvoDit, 22 juli 1981
Buigcniocsloi on wclhoudois v.in

7aiidvooi l,
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Oud zeer
Bij het begin van deze rubriek kreeg ik

al tips die verwezen naar een con-

troverse die zou bestaan tussen de

strandpachters en strandbezoekcrs die

hun eigen zonnestoel mee zouden ne-

men. „Vraag er maar naar, dat is oud
zeer, want dat vinden ze niet goed",

werd erbij verteld.

In deze zomer is daar tot nu too weinig

gelegenheid toe geweest. Wel had ik

ondertussen geïnformeerd bij Jaap
Paap die er wel iets van af wist als

voorzitter van de strandpachtersvereni-

ging uiteraard. „Och, dat was vroeger

20, maar ik geloof niet dat dit tegen-

woordig nog zo is. Ik weet het niet, er

zijn mij, behalve één dan jaren gele-

den, geen klachten van bezoekers of

pachters bekend, maar misschien vindt

u ze wel in de loop van het seizoen".

En weiaan, vorige week maandagmor-
gen ontdekte mijn speurend oog een

viertal gasten, die in de zon vertoefden,

achter het glas, weliswaar in het zand,

maar toch lekker beschut tegen de
wind, op duidelijk meegebrachte stoe-

len.

Het bleken Engelsen te zijn, die uiterst

verbaasd reageerden. In Engeland
neem je meestal je eigen stoeltje mee,
die lagen toch achter in de auto voor

picknicks, want ook dat doe je in

Engeland gezeten op een stoel en niet

met de billen in het gras, dus waarom
dan niet op het Hollandse strand opge-

zet en genoten van de schaarse zonne-

schijn? Ze zaten er al uren en hadden
het uitstekend naar hun zin. Dat je in

Holland zo iets niet doet, ja daar waren
ze niet mee bekend.

De strandpachter bediende op het ter-

ras de schaarse gasten, wierp eens een

blik op de Engelsen en zei: ,,Och gut

waarom zou ik die mensen niet laten

zitten, nee hoor, als dat mijn seizoen

goed moeten maken, wordt het wat
zielig. Laat maar lekker zitten".

Helemaal geen oud zeer ' dus, maar
uiterst gastvrij!

Knipkaart
Nog steeds zijn in gebruik de knipkaar-

ten voor de huur van een strandstoel of

luxe zonnebank.
Ik wist van het bestaan van deze

kaarten niet af, maar het blijkt dat

wanneer je voor een week een stoel

huurt, je maar voor vijf dagen betaalt.

Huur je er een voor een maand, dan
betaal je voor drie weken. Een foise

korting dus.

De knipkaarten dateren in wezen al

van voor de oorlog, toen het gebruike-

lijk was dat de badgasten een huis of

kamer huurden voor een maand en

tegelijktertijd een knipkaart voor een

zonnestoel.

Momenteel zijn ze nog steeds in ge-

bruik, alhoewel het verhuur voor een

*f^ ëmmmmmw
Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 uur 023-283330

door
Margrcel Atcs

?-
! ,';».fï*. '

* «^ » ~
- fe, • *^-^*l- Mi.^ -''*-*

maand, of zelfs een week tot de zeld-

zaamheden behoort, dan moet het

weer wel veranderen.

De knipkaarten zijn wel aangepast, er

zijn er zelfs met aan de achterzijde een

sticker, hier van Play-in, zodat je van

de gebruikte kaart nog iets over houdt.

een herinnering aan de tocht.

Opgeven bij Dick Castien, tel. 17547;

Klaas Koper, tel. 14833; Trefpunt, tel.

16406 of tweewielerbedrijf Versteegc,

tel. 14499 is nog steeds mogelijk.

bewijs van huur
van een ligstoel

vV» 47968

als de zon het
hier laat afweten,
brengen wij u er
voordelig heen

!

^
vreco uw ANVR rwabura öo otit van.

guiliverflytours
intsmationM kouropentor hoKwKl

n«eaw« boefi«nm»rtci 19/3312 CG Mdan
hoUand/M. 071 1-«d446*

<s
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^ GOULASH "BUDAPEST"
de echte hongaarse goulash, geserveerd met
rijst, gemengde salade en doperwtjes.

jj^ KIP IN 'T PANNETJE
' ons succes: halve kip geserveerd met een

garnituur van gebakken blokjes spek,

doperwtjes en frites.

^ WIENERSCHIMITZEL
een gepaneerde krokant gebakken schnitzel,

zoals die in Wenen ook wordt geserveerd!

5^ KIPSTEAK "MARYLAND"
een heerlijke combinatie van gebraden
kuikensteak, bedolven onder een garnituur

van gebakken perzik, mais, ananas en
mandarijntjes.

:J^
GEGRILLDE KIP "BOMBAY"
een halve kip overgoten met eer» pikante

saus van kerry, ananas en rozijnen, gegarneerd

met vruchten, kroepoek en rijst.

^ KOTELET "GRANDMERE"
een flinke kotelet met daarbij een garnituur

wan gebakken blokjes spek, doperwtjes
en frites.

^ KIPFILET "MOSKOV"
een kipfilet overgoten met een pikante

paprikasaus waarin champignons, paprika,

uienringen, room en een vleugje knoflook.

jj: CORDON BLEU
een gepaneerde schnitzel gevuld met
kaas en ham, een lekkernij!

^ VARKENSHAASJE " PARISIENNE"
hele varkenshaas met champignon

-

roomsaus en een uitgebreid garnituur.

jj- FILET "MIGNON"
malse biefstuk van de haas in de boter

boter gebakken. Zegt u maar hoe u hem
hebben wilt!

Wffi£lSg^!fft£tel^0ft^:
DICKY DAP
• Kopje soep (kies zelf maar uit welke)
* Kipfiletje of 1/4 kip, met frites,

apppeimoes en lekker veel mayonaise.
* Msje met verrassing.

DOM PIDOE
• Kopje soep (kies zelf maar uit welke)
• Kroket èn worstje met frites, appelmoes
en mayonaise.

* IJsje met verrassing.

360

restaurant He Meerberg

Arnolduspark 10 - Hoofddorp - Tel.: 02503 - 10139
(reserveren op zon- en feestdagen gewenst).

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

¥
„ t
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l AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderAe
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

iiLikuldiirL, b tjHiilL'ur.', in bc(ln|i', l-ii ivtionruinili'ii

Nette RK heer met woning
en eigen varmogon wil

grajg

kennismaken
mot RK dame.
8r. o. nr. 2062
bur. V. d. blad.

SPECIALITEITEN
Restazipant
„Gbalët Het Mfitte Hols*

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.
Unieke gelegenheid voor
• gezeHig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's r^aandags gestoten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaalfondue-restaurant

tot 45personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht
en levendepianoklanken ofvoor

uw receptieen party.
Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

TE KOOPAANGEBODEN
* Stalen kajuHvlet

6 m lang met massief mahonie banken en
vlonders en zadeldek opbouw.

Voor de liefhebber!

Uiterste prijswOUVf*

» Eieken houten punter
(Aalsmeers)

Vraagprijs I ^911y"

« 1-pers. zeilboot
4,50 m met draion Jongkindzeil en

hellingtrailer

Vraagprijs^/OIfjr"

* FJ bouw
Schooneveld

met dracontuig en all. mast/giek

Vraagprijs I # OU»""
Tevens een

caravan
2.80 m, 3sl.pl.

Vaste prijs1750,-
Te bevragen bij J. PERSOON,

Uiterweg 235, Aalsmeer, 02977-24338

tcaat
Het Nederlandse Sleutel- en

Sloten/specialisten Gilde li door Lips
Sloten Fabrieken b.v. als sub-liccnric-

houdcr gemachtigd de Lips-Kco
sleutel te Kopieren. Voortdurende^

kwaliteitsbewaking en de gcavj

ceerdc maehincs van het Gilde

garanderen u ^ckcrhcid

en veiligheid. Alleen bi]

de gemachtigde dealer

kriigt u het originele

Zekerheids bewijs.—lUVVDUMJ.R

d. McerSIcutetservice

llinnrnvu-i; li llt'rmsIriK'

lel. 02.1 -2«(M >m

f^\,f^ --MV ':mw "^iffürnSl^f^SSn^S^^Ri^

& Partners 020 - 767868

PRUIMINGÜ!
Op onze totale voorraad

HANG nu IV totOw /O korting

ZOON
ZANOVOORT: Paradijsweg 2 - Telefoon 02507-15602
HEEMSTEDE: Raadhuisstraat 92 - Telefoon 286182

bouwes' agenda

V bouwes hotel
24, 25 en 26 juli:

dineren aan zee en dansen op muziek
van Mitsey Smeekens

zondag 26 juli:

thé-dansant, aanvang 1 5.00 uur

VOLGENDE WEEK!
'JAZZ BEHIND THE BEACH'
OOK IN BOUWES HOTEL

vrijdagavond 31 juli:

koud buffet a f. 30,- p.p.

Greetje Kaufeld zingt jazz

zaterdagavond 1 augustus:

warm buffet è f. 30,- p.p.

met Milly Scott.

Reserveer bijtijds.

Voor ini.: bouwes hotels: 02507-15041

VERENIGING
vraagt goede

tweedehands

PIANO
tot 1000.- .

Tol. 020 -265611

Te huur in Zandifoort

voor permanent

gemeubileerde

flat
Telefoon 02S07-18357

Wat u gemist hebt

UNIEK IN ZANOVOORT

Aan ai uw k/eding verrichten wtj alle mogelijke
veranderingen en reparaties

OOK LEER EN BONT

Het werk wordt gehaald en gebracht.

Prijsopgaaf vooraf.

Tet. van 9.00 tot 17.00 uur
02507-18492 Mesjeu Andrè.

Uw adres voor

eiast kousan. panties.

hnie- on enkafatbAfcon,

ooiensarmaat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag

5.000,-

10.000,-

15.000,-

20.000,-

25.000,-

48
mnd.
150,95

289,14
427,34

565,53

703,73

60
mnd.

129,93

247,15
364,37
481,59

598,81

96
mnd.

98,93

184,15

269,92

355,68
441,44

120
mnd.

238,43

313,71

388,99
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12
Ie en 2e hypotheken tot 125% mogelijk

Informeer eens!

Helmersstraat 1 - Zandvoort
telefoon 02507-12150

DUBBELEKEUZEINONZESHOmOOM

Autobedrijf

"y^VERSTEEGE
i Pakveldstraat 21 - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 23 45

TALBOT

Trimsalon Ellen

Ig. Friedhoffplein 10

2042 BN Zandvoort
Telefoon 02S07- 12773.

flHQV

Result&Masius
heeftplaatsvoorjou

Wij zijn een groot rekJamebureau, dat werkt voor meer dan vijftig

klaiten. 70 mensen, verdeeld over zes nauw samenwerkende af-

delingen zijn daar dagelijks druk mee. Een van die afdelingen is de

administratie. Daarbinnen hebben wij plaats voor een

MedeweriiSterBoekhouding

Voor al uw cv., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

TECHNISCH BUREAU A VADER
Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 02507-

13176, b.g.g. Tachn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

In die funktie zaljouw taak voor-

namelijk bestaan uit:

- Voorbereiden inkoopfakturen

en urenbrieQes, zodat deze in

de computer kunnen worden
verwerict.

- Lichte administratieve werk-

zaamheden.
Behalve je MAVO diploma heb
je enige ervaring in dit soort

werkzaamheden ofhet diploma

PD boekhouden. Je kunt typen

als dat moet.

Je bent tussen 18 en 24jaar oud.
Result& Masius biedtje een

prima salaris, met vakantietoeslag

en eventuele 13e maand. Maar
bovenal een prettige wericsfeer

en dat is mooi meegenomen.
Sollicitaties richtje aan Jan Kropf,

Telefoon 020-266661.

Result&Masius
Jan van Gentstraat 130,

1171 GN Badhoevedorp.

Uw hart in vuur
en vlam met
bloemen van:

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Hallestraat 65 • Zandvoort

Tel. 02507-1 20 60

De specialist voor aluw bloem werken.

PEDICURE
mevrouw C. Landmeier

Behandeling aan huis

Telefoon na 18.00 uur

0SS07-14648

SCHILDERSBEDRIJF

N. DEKKER
voor aluw wit-, schilder- en

behangwerk.
5 jaar garantie
op buitenschildenwerk.

Ook leveren en plaatsen van

dubbel glas met
10 jaar garantie.

Vrijblijvend advies en prijsopgave.

Telefoon 02979 - 3137 - Mijdrecht.
Werkplaats: Kerkplein 31 -Abcoude.

De Amro-bank zoekt
een aantal

schoolverlaters met
een havo-diploma
Voor onze kantoren te Haarlem en
Heemstede hebben wij enkele
jonge mensen nodig, die dit jaar hun
havo-diploma hebben gehaald.
Er zijn banen in de administratieve

sector en aan de balie. Als je wilt kun
je naast je werk opleidingen gaan
volgen. Hiervoor bestaat een
uitstekende studiekostenregeling.

Bij de Amro-bank verdien je dircpt oen
goed salaris. Daar komen nog bij

vakantietoeslag, een zogenaamde
13e maand, een aandcc\ in do winst en
25 dagen vakantie.

Belangstelling? Schrijf dan naar de
heer mr. P. A. Th. Don, Amro-bank,
afdeling personeelszaken, postbus 5,

2000 MB Haarlem.

Je kunt ook bellen: het telefoon-

nummer is 023-319080, toestel 213.

amrobank^

Foto Quelle
Compleet fofo/film-

assortiment. voordelig

afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort

PONYPARK
SLAGHAREN

Maandag 27 )uli a.s. grote

ponyverkoop
nofmale handelsprijion.

Maak er een gezellige dag
van' Entree f 7.50 p.p.

incl. gebruik van alle

attrakties. Dagtocht 35-NS

PONYPARK
SLAGHAREN

een wereld
van plezier!

DOE MÉÉR ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de

DOE HET ZELVE

R

Zaterdags geopend tot 16.00 uur.

's Maandags gesloten.

's Middags van 12.30- 13.30 uur gesloten.

Wij zijn met vakantie. Gesloten van 9 tot 27juli.

Heerlijke Dor6 .

aardappelen van eigen
bedrljt

5kilo 2,96

25 kilo 14,00
Nieuwe Stark-Earliost-

appelen van eigen bedrijf

per kilo 0.98
DE

CONSUMENTEN-
BOERDERIJ

Uweg 997. hoek Kruis-

weg. HOOFDDORP.

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT PULA
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskoolgeroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenbout)

KOOIJMANS

FORDOTO

s^^^
ZAIMDVOORT

AmpèrvBtraat 10 '

' (naast ColplttI

Tel. 02807 - 1 69 25

b.g.g- 1 32 «2

Ford verkoop en
service.

Ook voor diverse

merken inruilauto 's.

Altijdsnelen

schoner!

6fl

ÜUl

^ Uwhulp.

irSy'^ Ivoor het I

cftff^ /chemisch
reinigen van^

al uw kleding en gordijnen,

vloerkleden, dekens, slaap-

zakken en lakenpakketten

'

stomer'j/'^rycleaning

Zandvoort, Grote Krocht 21
Heemstede, Zandvoortselaan 69

^eiocrnendaal, Bloemendaalseweg 23

j

Haarlem, Jan Gijzenkade 163

><?i^mm^iim^v!!fum»ii''-'''<i^>t'*=
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mentaar

Zondagsrust

Met enige verbazing heb ik kennisge

nomen van het laatste protest van liei\

anti circuit-coiniié. Dat men in hel

jaar 1981 teruggrijpt naar de zon-

dagswcl van 1890, komt mij vreemdi

voor, omdat de door liet comité

genoemde klachten in dit geval niets

te maken hebhen met het gehad van

racewagens. Het begint er eerder

naar uit te zien dat het anti circiiii-

comité het circuit weg wil hebben, en

iedere gelegenheid aangrijpt om zijn

gal te spuwen.
Wanneer men inderdaad prijs steh

op naleving van de zondagswet van

j
1890, dan gaat itien toch niet wonen
in een toeristenplaats, en helemaal
niet in een woonplaats waar al jaren

daarvoor (1948) een racecircuit is

gevestigd.

Want met de zondagswet in de hand,

kan nten in de toekomst tegen iedere

aktiviteit die op zondag plaatsvindt

'gaan protesteren, en dan vraag ik mij

af: ,, Waarom komt men dan in een

tocristen-c.q. badplaats wonen?"
wanneer men zelf niet financieel

afhankelijk is van de toerist en hel

dus niets idtmaakt of er ja dan nee
toeristen komen dan getuigt het toch

van weinig werkelijksheidzin, om
van naastenliefde niet te spreken, alle

akiiviteiten die geluid voortbrengen,

op de zondag te weren.

Veel ondernemers waren op zondag
12 juli uiterst dankbaar voor de vele^

bezoekers die het circuit heeft ge-

trokken, zo'n dikke tienduizend be-

langstellenden. Zoals een exploitant,

van een paviljoen aan de Noord
Boulevard opmerkte: ,,wij waren
blij met het circuit, het werd zodoen-
de toch geen verloren zondag, want]

die zijn er al te veelgeweest ditjaar".

Met het jazz festival voor de deur,

met veel muziek, óók op zondag en

dat 'nog wel in het centrum van het

dorp, lijkt het mij voor de schrijvers

van de brief, zinnig zich te beraden

of men inderdaad in een badplaats

wil wonen, of dat het niet bejer zou
zijn te verhuizen.

Margreet Ates

(Advertentie)

m
nm^M*^

mmmïïÈ
löiotHélt
FIB.R/SENN
31 juli, 21 00 uur D© Spiegel van
Andrei Tarkowskii en Alexander
Mischarin uit de Soviet Unie.

Toegang vrij

FONOTHEEK
Aanwezig 930 klassieke platen,

500 populaire platen, 350, jazz-

platen, 1200 pop-platen, 100
platen met volksmuziek, 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord

Openingstijden:
maandag 1 9 00 - 2 1 00 uur
vrijdag 15 00-17 00 uur
vrijdag 19.00-21 00 uur

Mïmss^weg/Zahdvöo^

SUBSSDIE VOOR 1982 NU REEDS BEKEND

ntwerpprogrammas

yreel werk 1

9

ZANDVOORT - De planvoorbcrci-

ding,skommis.sie specifiek welzijn heeft,

op basis van hel voorontwerpplan so-

,ciaal-kultureelwerk 1982 t/m 1985, een

voorontwerpprogramma sociaal-cultu-

reclwerk 1982 opgesteld.

Tot 4 augustus aanstaande wordt aan de
betrokken instellingen en organisaties

de gelegenheid geboden op- en / of aan-

merkingen met betrekking lot het voor-

ontwerpprogramma kenbaar te maken
aan de planvoorbereidingscommissie.
De betrokken instellingen hebben dan
ook zo'n voorontwerp ontvangen.
Ook de bevolking zal omtrent het pro-

gramma worden geraadpleegd, want er

wordt een hoorzitting gehouden voor

instellingen en bevolking, en wel op 4
augustus in het Gemeenschapshuis. De-
ze avond begint om 20.00 uur. Het
voorontwerpprogramma ligt ter inzage

op het Raadhuis en in de Openbare
Bibliotheek.

Voorbereidend werk

Door de Commissie planvoorbereiding

,,specifiek welzijn" is het afgelopen

jaar veel werk verricht om te komen tot

een verantwoord sociaal-cultureel be-

leid.

Alle instellingen en organisaties, en dat

zijn er in Zandvoort heel wat, die

betrokken zijn bij de welzijnsplanning

hebben dan ook van de planvoorberei-

dingscommissie regelmatig bericht ont-

vangen, doch heel wat instellingen

en /of verenigingen zijn in gebreke
gebleven waar het gaat om het inzen-

den van werkplannen, begrotingen etc.

Toch heeft de commissie deze dringend
nodig dit in verband met de toe te

kennen subsidie.

Voorlopig zijn deze verenigingen /in-

stelling op de subsidiebegroting 1982

PM opgevoerd, doch het is natuurlijk

wel noodzakelijk dat alsnog antwoord
op deze vragen wordt verkregen. De
organisaties hebben hiertoe dan ook
een uitnodiging ontvangen.

Richtlijnen

Het door de planvoorbereidingscom-
missie opgestelde programma voor
1982 moet namelijk aan een aantal

richtlijnen voldoen die weer zijn vast-

gelegd in de rijksbijdrageregeling so-

ciaal cultureelwerk.

Zo moet het in het sociaal-cultureel

plan geformuleerde beleid voor de
komende vier jaar (1982-1986) in jaar-

programma's worden uitgewerkt. In

een jaarprogramma zal moeten worden
aangegeven welke aktiviteiten worden
voortgezet, dan wel gestart moeten
worden, teneinde; de doelstellingen en
beleidsvoornemens te verwezenlijken.

Prioriteiten

Met het verwezelijken van bepaalde
doelstellingen zullen in de regel enkele
jaren gemoeid zijn. Het eerste sociaal-

culturele plan richt zich dan ook op
bovengenoemde periode, waarin ge-

tracht zal worden het geformuleerde

FLITSENDE MODE BIJ FLASH
ZANDVOORT - Enkele weken geleden openden Uien en Rence Pijpers hun
modezaakje aan de Grote Krocht, waar zij uitsluitend vrije-ujdskleding

verkopen.

,, Flash" blijkt een goede naam, want de mode die men brengt is flitsend en

eigentijds. Bijzonder veel spijkerbroeken, werkelijk tegen ,, bodemprijzen" van

bekende merken 'zoals Lee Cooper, Club de France (met een uitstekende coupe
voor vrouwen) en Jordache.

Beeldschone topjes van Brazilia. met goud en zilver gegarneerd gecompleteerd

met bermiulashort in de kleuren zachtgeel, wit en legergroen, zijn momenteel
extra voordelig en vliegen dan ook de deur uit.

Jeans zijn er werkelijk in alle prijzen, nuiten en modellen van de strakke broek

tol de cowboymode, terwijl er een uitgebreide sortering is in T-shirts, truien,

spencers etc. etc. Er is ook een uitgebreide collectie ribcordpantalons, knie- en

kuitbroeken, bandplooipantalons, bijna te veel om in één adem te noemen.
Bijzonder voordelig zijn ook de byotLX die worden verkocht, bijna allemaal van

zilver tegen aantrekkelijke prijzen.

Wie belangstelling heeft voor eigentijdse vrijetijdsklcding moet beslist even

rondkijken bij Ricn en Rtnée, het moet ai vreemd gaan, wanneer men er niets

van zijn /haar gading vindt.

,, Flash" is geopend iedere dag van 10.00-20.00 uur. op vrijdagavond tot 21.00

uur en zondags van 13.00-17,00 uur. Het adres is: Grote Krocht 20a, tel. 18539.

Foto Europress

"^•lo / ^ ^ <* .K.Mft**v'

Op deze foto van de Fotokring Zandvoort zijn leden van de Folklorevereniging De Wurf in aktie.

„De Wurf" alsmede het Genootschap Oud Zandvoort en de Bomschuit bouwclub zijn te rekenen tot de
verenigingen op het gebied van de volkskultuur. Deze verenigingen worden niet gesubsidieerd.

De Zandvoortse Muziekkapel daarentegen komt vooreen subsidie-bedrag voor 1982 wel in aanmerking, al is deze
past voorlopig PM opgevoerd. (De kommissie zou graag nader worden ingelicht omtrent de post „aankoop
instrumenten". In de tijd van drie jaar wordt voor aankoop van instrumenten f 23.096,- opgevoerd. Voor een
vereniging van 19 aktieve en 8 niet aktieve leden komt dit de kommissie nogal hoog voor}.

Ook voor de Toneelvereniging „Wim Hildering" is nog een subsidie-bedrag vastgesteld. Van hen wordt alsnog
een werkplan voor 1982 verwacht.

beleid zoveel mogelijk gestalte te ge-

ven.

De planvoorbereidingscommissie heeft

zich op het standpunt gesteld, dat

bestaande aktiviteiten kritisch moeten
worden bezien, doch dat in de eerste

planningstermijn het gehele terrein niet

uitputtend aan een herwaardering dient

te worden onderworpen. Daarom zal in

het eerste jaar van deze planperiode de

bestaande situatie zoveel mogelijk wor-
den gehandhaafd en zullen aanpassin-

gen geleidelijk aan in het programma
worden ingevoegd.

Wegingsnota

In de wegingsnota, die behoort bij het

programma voor 1982 t/m 1985 wor-

den met categorie-indeling en een pun-

tensysteem prioriteiten aangegeven.
Deze wegingsfaktoren van het sociaal-

cultureel plan zijn dan ook medebepa-
lend voor de prioriteitenstelling in het

jaarprogramma. Daarenboven zullen

waarschijnlijk voor het jaarprogramma

de volgende kriteria' worden gehan-

teerd:

-staan de kosten van de aktiviteit in een

redelijke verhouding tot het te berei-

ken 'doel:

-staan de eigen bijdragen van de be-

langhebbenden op een redelijk peil:

-heeft de aktiviteit zo min mogelijk

drempels (b.v. vereiste vooropleiding;

afstand; lidmaatschap; tijden etc);

-is voortzetting van de aktiviteit ge-

wenst

Subsidie 1982

Naast het plan en het jaarprogramma
vormt de subsidieverordening de
grondslag van de subsidiëring van de
aktiviteiten. Artikel 22 van de rijksbij-

drageregeling sociaal-cultureelwerk

verplicht de gemeente tot het vaststel-

len van een subsidieverordening.

In deze verordening (door de gemeen-
teraad vast, te stellen nadat de bevol-

king daarbij is betrokken en na overleg

met de betrokken instellingen en groe-

pen) wordt aangegeven aan welke
voorschriften de sociaal culturele acti-

viteiten moeten voldoen om voor subsi-

die in aanmerking te komen.

Vooral dit laatste is uitermate belang-

rijk voor dié groepen die zich op het

sociaal-cultureel vlak bewegen. In het

programma, dat dus ter discussie zal

staan op de hoorzitting op 4 augustus

aanstaande in het Gemeenschapshuis,
wordt de grootte van het subsidiebe-

drag dat is voorgesteld voor het jaar

1982 aan de diverse instellingen en
verenigingen genoemd.

Veel belanghebbenden blyken nog niet

te hebben voldaan aan de strenge regels

van de rüksbüdrageregeling en voor

diegenen is voorlopig een ,,PM" bedrag
genoemd. Het lü'kt wenselijk dat vanuit

deze groep wordt gereageerd omdat
blykens de bijgevoegde ,,wegingsnota"
de subsidiebedragen toch ai lager zullen

zün dan in 1981.

Hobie
ZANDVOORT - De vlekkeloze orga-
nistie van de Watersportvereniging
Zandvoort, heeft er zeker toe bijgedra-

gen dat de wedstrijden om het Neder-
landse kampioenschap in de klasse

Hobie 14 en 18 bijzonder goed geslaagd

zijn. Doch voor goede wedstrijden
dienen de weersomstandigheden mee
te werken en ook de deelnemende
zeilers moeten klasse hebben. En al

deze onderdelen voor prima zeilsport

waren afgelopen weekend aanwezig.
Zaterdag een harde wind (windkracht
4-5) wat een rauwe zee te zien gaf,

maar de topzeilers hadden er weinig

moeite mee. Zondag iets minder wind,
doch toch een stevige bries die de
zeilers er behoorlijk de vaart in deed
houden.

De 23 deelnemers aan Hobie 14 en 3

aan Hobie 18 moesten zes wedstrijden

varen, waarvan de slechtste in het

eindresultaat niet werd meegerekend.
De Zandvoorters René Bos en Rogier
Staal streden steeds in de top van het

klassement mee en ook jongste deelne-

mer Serge Schuurman vocht fel voor
een ereplaats.

De oudste deelnemer, ,,Ome Nelis

Schwein.sbergen" (68 jaar) kwam niet

bij de eersten over de streep, doch bij

de prijsuitreiking waren voor hem ook
lovende woorden.
Het verschil tussen de toppers was niet

al te groot. Meestal spannende races,

waarbij opviel de nervositeit voor de
start. Om direkt goed in de race te

liggen is de start erg belangrijk, maar
dat leverde soms enige valse starts op,

waaruit blijkt het belang en de felheid

van de strijd.

In de Hobie 14 greep René Bos net

naast de zege. Hij moest Ruud Visser

voor laten gaan. Goede derde werd
Peter Manvis terwijl Rob Heilbron en
Peter Spijker beslag legden op de
vierde en vijfde plaats.

In de Hobie 18, waarvoor 3 deelnemers
de strijd met elkaar aanbonden was de

ilwedstriï

loens
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Bén der deelnemers bij de Hobiecat wedstrijden (foto Europress).

uitslag als volgt: 1. Kees Verduijn-

René Koekenberg; 2. Freek de Moor-
Hans Kersseboom; 3. J. van der Grijn-

Bart van der Grijn,

Geslaagd

Onze plaatsgenoot Ton Slinger

slaagde op 29 juni ji. voor het

vakbekwaainhcidsdiploma Opticien

aan de Cristiaan f luygensichool te

Rotterdam, Een prachtig icsultaat,

waarmee ik hem niimcns velen van

harte feliciteer. De aankondiging
komt wel een beetje laat. m.iar ik

was er echt met eerder van op de
hoogte.

Oud geslacht

In Valkenburg in Zuid Holland

(met in Limburg) werd zondag 19

juli jl. geboren Willem Lecndert

Koning Dit zou op zich/elf niet

zo'n bijzondere gebeurtenis zijn,

ware het niet dat hier de jongste telg

van de oudst bekende stamvader
van de Zandvoortse familie Koning
het levenslicht voor het eerst aan-

schouwde. Deze stamvader v.'as

Willem Lcendcrtsz Coninck. Hij

werd geboren in 1543, dus ruim vier

eeuwen geleden en is m de geschie-

denis van ons dorp bekend als de

taxateur van de huizen in onze

gemeente. De Schout was toen

Govcrt Gcrbrands en de Schepenen
Jacob Roclsz en Hcindrick Corne-
lisz Paap. Tegenwoordig noemt
men zoiets ,,hct college van B en
W". De nakomelingen van deze

Willem Leendertsz Coninck zijn de

volgende: Leendert Willemsz Co-
ninck, geboren te Zandvoort in

1578; Dirck Leendertsz Coninck,
geboren in Zandvoort in 1605;

Leendert Dircksz, geboren te Zand-
voort in 1630; Dirck Leendertsz,

geboren in Zandvoort in 1670;

Leendert Dircksz, geboren in Zand-
voort in 1691 en Pieter Leendertsz,

geboren in Zandvoort in 1723. De
namen van al deze ,,Koningen"
werden toen nog geschreven als^

,,Coninck" doch daarna werd de

nieuwe spelling ingevoerd en werd
de achternaam gewijzigd in ,,Ko-
ning". Daar gaan we dus mee door,

Willem Pietersz Koning werd gebo-

ren in Zandvoort in 1755; Engel

Koning, geboren in Zandvoort in

1815; Willem Koning, geboren in

Zandvoort in 1845; Arie Koning,

geboren in Zandvoort in 1879 (later

vertrokken naar Katwijk); Arie Ko-
ning, geboren in Katwijk in 1916;

Nicolaas Koning, geboren in Val-

kenburg (Z.H.) in 1949; Nicolaas

Koning, geboren in Valkenburg
(Z.H,) in 1978 en dan nu op zondag
19 juli jl. eveneens in Valkenburg
(Z.H.) Willem Leendert, die zo

werd genoemd om de herinnering

aan het geslacht Koning te bewaren.

Mij dunkt dat een hartelijke felicita-

tie namens alle Zandvoorters hier

zeker op z'n plaats is. Alle boven-
staande interessante gegevens heb
ik niet allienig van me cige zelvers

hoor. Ik kreeg er de medewerking
voor van de heer E, Unger, genea-

loog te Haarlem en de heer J.A,

Steen te Zandvoort. Hartelijk dank
heren. U hebt er stellig velen een

groot plezier mee gedaan. Ik stel

mij voor, u binnenkort eens te

vertellen hoe het er in het geboorte-

jaar van Willem Leendertsz Co-
ninck in 1543 in Zandvoort uitzag.

Maar dat vraagt nog wel enige

studie, dus graag nog even geduld.

Standwerkers

Fr viel weer veel te zicri en ie

beluisteren jl. zondag op ons Kerk-
plein. De Lvenementencnmmissie
van on/e VVV Mac) dit j.iar weer
haar eerste standwerkerstoneours

aldaar georganiseeid, waaraan door
achttien personen werd deelgeno-

men. Persoonlijk houd ik met van

markten en braderieën, maar des-

ondanks lijkt een m.igi^elie knichl

me er telkens opnieuw naar toe te

trekken, want het fascineert nie

buitengewoon en steeds npnieuv,

sta ik t'erbaasd ox'er Je u'oort-'en-

vloed. die sommige kooplieden over

je weten uit te storten, meestal met
van humor ontbloot. Dat is een
kunst op zichzelf, een waar kunst-

.stuk en je koijit er met v.mdaan.

Die mensen houden je \ast en het

kost je een zee \an tijd. Zo was het

ook deze zondagmiddag ueer, die

bovendien nog werd begunstigd

door zomers weei (hoe bestaat het),

zodat het bijzonder druk was' Bij de
groep Standwerkers was ditmaal

een nieuw ge/icht, ni. de heer W. de
Boer uit Emmcn die met z'n gewel-

dige babbel over stofzuigers van de
jury de eerste prijs in ontvangst

mocht nemen. De stevige palingver-

koper uit Monnickendam kreeg de
tweede prijs en de derde prijs ging

naar Rotterdam, nl, naar de heer

Chr. Lebbing die het haKe Kerk-
plein in beslag nam om zijn ca-

deautjes uit te stallen en \an de
hand te doen. En laat mij niet

vergeten die enorm vlotte planten

en bloemenverkoper die drommen
mensen rondom z'n auto vergaarde.

Plaatsbepaling

Dat je bij dergelijke evenementen
eerst moet overleggen met politie'

en gemeente, maar ook met de
bewoners, bleek zondag overigens

duidelijk. De winkeliers en andere
ondernemers die zondagmiddag dit

standwerkersconcours voor hun
deur kregen te verwerken, toonden
zich niet zo gelukkig met dit evene-

ment.

De evenementencommissie ontving

nog al wat kritiek. Ik denk dan bij

mijzelf ja, maar overleg dat dan
even met de mensen. Vorig jaar

werd het voor de eerste maal op de
Grote Krocht gehouden en was
men, of ik kan mij vergissen over

het merendeel enthousiast, ook op
het Gasthuisplein werd nimmer be-

zwaar gemaakt. Logisch lijkt het

mij dan ook dat de evenementen-
commissie in de toekomst even
overlegt over de plaats waar een
evenement gehouden wordt. Het is

zonder twijfel een uitstekend initia-

tief, maar van besprekingen vooraf

is nog niemand dood gegaan, dus ik

zou willen zeggen, overleg in de
toekomst eerst even, maar ja, dan
vraag ik mij af ,,Wie ben ik?"

Overigens wordt vanavond op het

Gasthuisplein de vismaaltijd gehou-

den die vorige week werd afgelast.

Het was inderdaad slecht weer, dus
gokken wij nu maar op vanavond.

Andere feesten

Wat de andere feesten betreft den-

ken we in de eerste plaats aan de
verkiezing van ,,Miss en Mister

Zandvoort Beach" op 8 augustus

a,s, in Riche-bad. Daar beeft men
zowel een binnen als een buiten-

accommodatie dus dat feest kan
daarom altijd doorgaan. Men kan er

zich overigens nog steeds voor mel-

den en het prijzenpakket liegt er

ook niet om. Er is zelfs een drie-

daags zeereisje naar Eneeland bij!

K Sr

ZANDVOORT - Het is dit jaar

alweer de laatste Rekreade kr.int

die dooi ons voor de Zandvoortse
jeugd wordt gepubliceerd.

Volgende week vrijdag wordt Re-

I
kreade besloten met hel Santc-

kraampje op het Gasthuisplem, en
Santekiaampje betekent nog

steeds: kliederen, boetseren, pop-

penkast, pannekoeken eten en nog
veel meer. X'ertel dus je ouders

alvast dat ze je volgende week
vrijdagvan 11.00 t/ni 14.00 uur op
het Gasthuisplem kunnen vinden.

Hier volgt dan de krant.

Rekreade gaat haar laatste week al

weer in a.s. maandag. Jullie weten

het: Rekreade is bestemd voor kinde-

ren van gasten en inwoners van

Zandvoort tussen de 8 en 12 Jaar.

Elke morgen zijn wc er van 10-12 uur
en 's middags van 3-S uur. En dan
natuurlijk ook nog op maandag-
woensdag- en vrijdagavond met de

avonturen van Kizxcbiz in de poppen-
kast en voor en na volksdansen. In

noord doen we dat om 6.30 uur op het

plein in het winkelcentrum. In cen-

trum is dit festijn om 7.15 uur op het

Jan Snijerplcin.

Er zijn twee graie evenementen in

deze laatste week op dinsdagnuddag
vos.u'iijarlit. En vrijdag 31 jiili van

11-2 uur santekraampic op het Ga.u-

Imisplein. Santekraampic is helgrote

slotfeest, waar iedereen welkom is,

ook vaders, moeders, ooms, tarues,

opa .s en oma's." Drie uur hi'ii: Lwi

jc in allerlei kramen leuke :!'i:i;cn

maken, .spelletjes doen. naar Jr p,tp-

penkast kijken, volksdansen ei. noi;

vee' meer De loegangspnis t een

gulden. \'tinafinihi)idag kun je ('/> :/t'

projeklen loegangikadrten kniven

't Zon erg leuke zijn, iils jc \ctkUe.i

zou komen Doen.' I n dan iioi; leis

over hei gewone rii'griiniina In

Nocrd (in de S'ooiikerk (uni de

l.inniieii.sstrdül) giuin svc uu'i Ji lm h.'

me! liet ihenui ..Hei kleine Luiid '.

^MU.rbij de kinderen lA ka>t\ krui^eii

('lil :elj een heel land .>;> ic .''<<u^uii

en in te \-u!len Er zullen luiliiiit.'nk

h.unen gehmnsd moeten v.iirden en

iii',i,'('/i aüin;ilegd. \^ ihiisi hiinhik

wordt er zells een fir.tü'ckii'i''- in lu '.

les en geroepen on: lui iwciiuuil

gezellii; te maken Pc re si kun je

lezen op dealliilies ,•< la-.ui ina.in-

dai; m onze kra-ujcs

In cenirum is hei th niu .leze sseek

de tournee van popsier . J. , kie ' Hij

heeft van alles nodig i n heleeli ook
van alles Uier ts ons i'nig'aninii:

maandag. Grote oren opzellen

(kniil.seleni: inngelpingclgitatoon

(geluiden.spt'l).

dinsdag: paniek in de .studio: t ossen-

jacht.

woensdag: Groepo-Sportivo (spon

en spel; Jackies janclub (lekenen en

.sehtlderen)

donderdag' palkte-an (kleren ma-
ken); de top-lien (songfestival}.

vrijdag. SANTBKRA.AMPIC
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•t KINDERWINKELTJE
Buureweg 1 Zandvoort
T«l IfiSflf»

Kom koopjes kijken op

de braderie voor alle

soorten
kinderkleding

\

BRADERIE OP ZONDAG 26 JULI

Wegens succes herhaald
ZANDVOORT - Wegens groot succes zal de braderie, die door de organisatoren van
het Zandvoort Festival in mei werd gehouden, worden herhaald en wel op zondag 26
juli aanstaande.

Gezien de vele enthousiaste reakties van zowel het publiek als van de deelnemers,

hebben wij het plan opgevat om de braderie nog éénmaal te houden dit seizoen, aldus

Charles Moerenburg, die zegt al veel aanbiedingen te hebben ontvangen.

Dit keer zal de braderie worden opgeluisterd met onder andere een vuurvreter,

muzikale clowns en, net zo als vorige keer, wordt er verwacht dat veel etablissementen

het binnengebeuren naar buiten zullen verplaatsen, zodat er opnieuw voor elk wat wils

zal zijn.

Het verkeer zal ook ditmaal via de Poststraat en Kerkstraat kunnen afvloeien, omdat
deze zondag de Kerkstraat voor doorgaand verkeer zal zijn geopend.

xK

-^; -iT

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkolaats.

Werkplaats: Swaiuestraat41A

Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
Tel. 02507 - 1 52 25

• Groenleplantefl met Uit
• Groente- en bioemzaden

• Zffligrond

• Jirfypots

• Bsstrijdngs- tn

bnnestjnysiiudiicilsn

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,

telefoon 17093

y\
Zoek het beste

en vind het bij 10%.

PETER VERSTEEGE
op TOER- SPORT . TRIM- EN RACEFIETSEN

Gazelle * Raleigh * BSA *

Peugeot * Koga Miyata *

Bridgestore * Gios en Allen

van Italiaanse perfectie.

ZELFBOUW FRAMEs

GROTE SORTERING
RACE- EN TRIMKLEDING

PROTOKOST SPORT VOEDING

Campagnolo Sport

Campjgnolo Record

Campaqnolo Super Record

Simano 600

Smano Duia Ace

TWEEwiELERBEDRijF Petef VersteeQe
HALTESTRAAT 18 — TELEFOON 02507 - 14-3 99

RACE ONDERDELEN

in i 51p
22 samenwerkende fietsenzakenV

AANGEBODEN

gestofferde

kamer
eigen kookgelegenheid,
gebruik van douche en
toilet / 350, per m

,

borgsom f 1000,

Inlichtingen

Housing Service
02507-15212/14696

't KINDERWINKarjE
BuurQweg 1 - Zandvoort

Tel. 1 66 80

heeft atle soorten

KLEERTJES
voor JONGENS en

MEISJES
v.a. babymaatBS
t/m maat 176.

Wist u dat wel?

VERENIGING
ONDERLING HULPBETOON

Het bestuur van bovengenoemde vereniging roept sollicitanten op voor de per t oktober a.s.

vacant komende functie van

BEHEERDER (m/v)
van het Uitvaartcentrum van de vereniging, gelegen aan de Poststraat 7 te Zandvoort.

TAAKOMSCHRIJVING
Tot de taak van de beheerder behoort:

• het in overleg met de begrafenisondernemers regelen van de opbaringen enz.;

• het ontvangen van de bezoekers tijdens de bezoektyden;
• het schoonhouden van het gebouw;
• het onderhouden van de tuin.

De aan de taak te besteden tijd is zeer wisselvallig, zowel qua duur als qua tijdstip omdat deze

afhankelijk is van de mate waarop van de rouwkamers gebruik wordt gemaakt.

Functionele gebondenheid is echter wel in sterke mate aanwezig. Ter verlichting daarvan staat,

de beheerder een telefoonbeantwoorder ter beschikking.

De functie wordt uitstekend geschikt geacht voor een kleine zelfstandige met werkkring aan
huis, die zich gemakkelijk kan vrij maken.

VEREISTEN
Betrokkene dient:

• in Zandvoort te wonen;
• in het bezit te zijn van een telefoonaansluiting;

• gelet op de aard van de functie te beschikken over de nodige levenservaring en goede
contactuele eigenschappen.

SALARIËRING
• het salaris bedraagt f 1925,- brutoj)er maand ( = minimumloon).
Op het salaris worden de normale inhoudingen zoals loonbelasting, premie AOW en
ovenge sociale premies toegepast.

• 7 '/i % vakantietoeslag.

• 22 vakantiedagen, te verhogen met leeftijdsdagen.

AANMELDING
Schriftelijke sollicitaties worden binnen 14 dagen na heden ingewacht bij de secretaris
van de vereniging: S. van den Bos, Heimansstraat 10, 2041 BN Zandvoort.

Een verstandig mens zorgt ijverig rondziende
ervoor, duidelijk uit te kijken en duidelijk

te horen.

Confucius (551 - 479 v. Chr.)

HORLOGERIE
C. WAANING
HET iaOKKENHUIS WET PIT

Sophiaweg4-TeL 12307

is het volkomen eens met deze oude Chinese
wijsgeer. Speciaal wanneer hij een uurwerk wil

kopen wijst dit op dat verstand, want
Waaning-tijd is duidelijk de juiste tijd!

btns kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!

'igen reparatie-afdeling

elektronische apparatuur.

^^*^^0^^^t

"Be HootgiHer"
Th. A. Loos v/h Weber

Pasteurstraat 14, 2041 VA Zandvoort,
Telefoon 02507 - 15207 - 14839

WINKEL GESLOTEN
van 27 juni tot 3 augustus.

Wie...
heeft pet ongeluk rrwjn

schildpad
metgenomen' Ik mis hem

erg, en wil hem graag

terug hebben
Tolefoon 02507-14877

Wendy Furth

AUTORIJSCHOOL

PHILWAANING
Net iets beter.

Eventueel met anti-slip.

Rijks gediplomeerd.

BRUGSTRAAT 20. Zandvoort,
Telefoon 02507 -12071

Shell
f«

Voor olie verversen, doorsmeren,

banden, accu's, onderhouds-

beurten en reparaties, natuurlijk

naar „SHELL DUINZICHT".

U kunt uw auto overdag s/echt

missen? Maak een afspraak voor

de avonduren.

Ook voor olie en diesel.

SHELL STATION „DUINZICHT"
P. TIMMER

Dr. CA. Gerkestraat 80 - Zandvoort,
telefoon 02507 -13287.

et land

.

AART VEER vers naar de klant !

GROTE KROCHT 23
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op c/e

braderie l

Grote Krocht 9-15

Zandvoort

Gevulde koeken

kokosmakronen

HolCnieuvwe

meloenen

viriietiidsmode Grote Krocht 20 B

'erica'
GROTE KROCHT 24,

ZANDVOORT

DroogWoemstukjes

Speciale aanbieding in

aardewerk

Droogbloemen
(verse oogst)

Komt u ook kijken?

"X.

Rijwielhandel BOS
Ook op de Braderie

Voor
onderdelen

en
accessoires

\^ Til"
7n«J

%^

L'

Badkleding • Bonnetterie

Japonnen

Gespecialiseerd in de

grote maten.

Kerkstraat 4 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 13397.

Leuke braderie-aanbiedingen. r$>f
rJnej

\.vvr
iiTsT

BRADERIE-AANBIEDINGEN:

Baiona broeken

in div. kleuren, rood, geel, wit

en lichtblauw, normaal 69,-, nu . .
OÖ.UU

Blouses nu 25,00j

T-shirts nu 9,95=

V-hals truien 39,-, nu 23,50

Lee Cooper T-shirts 45,-, nu . . . 30,00

Bermuda's met goud afgezet,
^

van 108,- nu ..^ 74,00_

BakkerKÏïapper
heeft op de braderie:

Broodje zomer 1.95

Broodje kaas 1.95

Broodje Bulgaar 1.95

VüËGRËiii

•2

mSMSL

\

TROMP KAAS
biedt aan:

30 eieren 4,95

Brie van de Mat 200 gram. 2.98

Jongbelegen Goudse kaas
2e pond halve ptijs

GROTE KROCHT 5.

istore

Moerenburg
Haltestraat 8

Let op onze
geur-kraam

Met fantastische éénmalige

aanbiedingen van Franse

top-parfums, o. a. Nina R/cd.

Tot ziens bij de

KAASHOEK
Haltestraat 38, telefoon 150(K)

Oranjestra

Ook op de bradene

Kom kijken naar
onze stand.

TTntJ

„^

Kom zondag langs bij Corrie v.d. Maas en

raad naar het gewicht *

van een lekker stukje kaas U heeft 10 gram
speling.

Raadt u het juiste gewicht zó,

dan krijgt u het stukje kado!

Helaas als u faalt,

moet het stukje worden betaald.

L - Arrow hemden
|\ koric mouw, de laatste

van 64,90 voor 39,95

Corduroy pantalons
IMcGrcgoi cnHoc fkO A,
%anI59,-vooi . ^Oy\l'

tntj

m- T-Shirts
w\di\crsc kleuren, IOO'"o katoen

i- Sokken^i r -r 1 4,50

T^Vf:

mM

V' ' \-:':: j^H'-iï/' .

^.fSiY,

'
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(y/f t/e Provinciale Atlas:

Wij hebben de beschikking gekregen over vrij onbekende foto's uit het

vissersdorp Zandvoort van zo'n kleine eeuw geleden. Deze foto's komen uit

het provinciaal archief dat gevestigd is in de Jansstraat in Haarlem. Men heeft

daar namelijk een unieke verzameling van oude prenten en onbekende oude
foto's van alle mogelijke gemeenten uit Noord-HoJland. Het is mogelijk voor

iedereen, wanneer hij het doel van zijn bezoek bekend maakt, toestemming te

krijgen van deze foto's gebruik te maken. Met dien verstande, ze worden niet

uitgeleend, maar mogen weJ gekopieerd worden.
Deze Provincie-verzameling heeft de naam gekregen ,, Provinciale Atlas",

wanneer en hoc het precies is ontstaan, kan men niet met zekerheid zeggen,

maar wanneer men deze foto's gebruikt, dient men ook de bron te vermelden,

hetgeen wij uiteraard graag doen.

Door pastoor Voets, die deze collectie ontdekte, zijn oude tekeningen
gekozen die hij nog niet was tegengekomen. Van een schets van het dorp tot

het eerste grote strandhotel, van het Schuitengat waar de schippers

bijeenkwamen met hun bootjes tot een precieze tekening van een bomschuit.
Volgens pastoor Voets kan men uit deze schetsen en tekeningen nog vaak wat
elementen halen die men misschien was vergeten.

De moeilijkste periode voor Zandvoort was 1940-1945 toeij er door de
bezetter onhertselbaar veel is verwoest, waar slechts de ouderen nog weet van
hebben. Van de ontluistering van het duingebied heeft de Bergensc
kunstschilder M. Wiegman met zijn tekenstift enkele rake schetsen gemaakt,
die ook in deze atlas zijn vertegenwoordigd. Dit is één van de redenen dat de
provinciale atlas van ontzagbare waarde is.

Van Zandvoort in de eerste periode als badplaats heeft de atlas een unieke

fotoserie. Deze is met een precieus geschreven brief van de fotograaf (wellicht

Bakels, red.) uit 1887 in een afzonderlijke doos bewaard. Naast bijzonderhe-

den over de manier waarop hij de plaatjes heeft geschoten, zijn zijn

verontschuldigingen gevoegd omdat de vissersbevolking zelf niet graag

vereeuwigd wilde worden. Daarom heeft hij in zijn brief enkele tekeningen

gemaakt van de hoofdtooi van de Zandvoortse vrouwen. Hoewel het deze

fotograaf dus niet lukte de bevolking op de foto vast te leggen, door de
ontsluiting van het dorp door trein en tramverbindingen was de opkomst van

de badplaats een belangrijke gebeurtenis en dat heeft hij willen vastleggen

voor het nageslacht, het dorp zelf viel daarbuiten. Met dank aan pastoor

Voets, publiceren wij hierbij dus graag enkele foto's, om op deze wijze de

beelden van het reeds lang vervlogen Zandvoort even bij u terug te brengen.

n uit lang

en

'-4^ *<
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Uitgeef'sier van:

• Zandvooris Nieuwsblad

• Hecmsteedse Courant

• Hoofddorps/Vcnncpcr Nieuwsblad
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Smakelijk eten, muziek en zorgzame service van „De Wurf bepaalden de sfeer tij de openluchtvismaaltijd.

Foto Europress

ten bij de sfeer op het plein.

VW-direkteur Hilbers was bijzon-

der ingenomen met de Zandvoortse
vis die werd geleverd door William

Keur van het Zeepaardje, "Bijzon-

der goed dit jaar en een uitgebreid

scala van salades en sauzen, ik wil

niet zeggen dat het vorige jaren

minder goed zou zijn geweest, maar
dit was voortreffeijk en ik hoop dan
ook dat deze firma volgend jaar

haar mede werking wil verlenen".

Traditie voortgezet

ZANDVOORT - De traditionele

vismaaltijd mag voor 1981 opnieuw
geslaagd heten. Moest die dit jaar

wegens de weersomstandigheden

één week worden uitgesteld, don-

derdagavond 23 juli lukte het won-
derwel, alhoewel de zon van 's mid-

dags, toch 's avonds weer snel was
vertrokken.

Voor het eerst ditmaal werd er door

de evenementencommissie een

bloemetje uitgereikt en we! aan die

buitenlandse gasten die, voor zover

bekend, het langst in Zandvoort
Komeii. Een in allerijl gestarte

speurtocht langs de hotels en pen-

sions leverde het echtpaar Jahner

op dat vanuit Duisburg al 21 jaar

lang naar Zandvoort reist om hier

hun vakantie door te brengen. Ge-
zien het weer had men dit jaar niet

op veel gasten gerekend. Men
schatte dat er zo'n honderddertig

personen zouden ,,aan" zitten.

Toen dit er achteraf nog ruim 150

bleken te zijn. toonden de organisa-

toren zich dan ook uitermate tevre-

den.

Behalve de onvolprezen medewer-
king van leden van de Folklore

Vereniging ,,De Wurf' was dit jaar

ook aanwezig de boerenkapel ,,De

Blaffers" uit Vogelenzang, die met
hun volksliedjes wonderwel aanslo-

Voor het eerst dit jaar was men
overgegaan tot een andere indeling

van de beschikbare ruimte op het

Gasthuisplein, die ^^llicht-in de
toekomst herhaald zal worden, om-
dat dit uitstekend is bevallen'

Het

werd

een

groot

succes!

Na afloop van de vismaaltijd (en de
braderie zondag) was de dienst PW
van de gemeente, bijzonder snel

aanwezig om de sporen te verwijde-

ren. Binnen de kortst mogelijke tijd

waren het plein en de straten ge-

veegd. Een compliment aan deze
dienst is zeker op zijn plaats.

Begin van traditie?

Twee maal werd dit jaar in de
gemeente een braderie gehouden.
Twee maal volgens organisatoren

en deeincmer:f fcsn; (tren^terügfiSri

"

op een geslaagd evenement. Vele
tienduizenden hebben zondag de

Duizenden bezoeken zorgdi.n ervoor da( de Zandioortselaan van Heemstede tol Zandioori eenftle iias Reden naarom
onze fotograafpas aan het einde lan de braderie tn het dorp arriveerde, en niet die plaatjes kon schieten die hij zich had
voorgesteld. Desondanks: Een terugblik op de gestaagde braderie.

foto Europress

weg naar de badplaats gevonden, er

wordi zelfs een geschat getal van
vijftigduizend genoemd, en ook het

weer werkte mee. Toen 's avonds
om zeven uur de eerste druppels

vielen en er een gestaag neervallen-

de motregen startte, zorgde deze

voor een natuurlijke afvloeiing van
de bezoekers.

Het viel op dat een groot percenta-

ge van de deelnemers nu beter was
ingespeeld op het braderie gebeu-
ren. ,.Veel winkeliers zijn aktief

naar buiten getreden, en dat is iets

J-tJat bij een bradöffë^fiir ë'èiïrtTÏraV"

onontbeerlijk is" aldus Sén der -or-

ganisatoren en, Charles Mocren-

burg. Wel is hij van mening dat bij

de nabesprekingen een grote plaats

zal worden ingeruimd om de leden

van de Federatie Handelsvereniging

Hanze en anderen duidelijk te ma-
ken hoe een braderie funktioneert.

,,Hct is een buitengebeuren, en wij

willen nog meer de Zandvoortse

middenstand hierbij betrekken. Nu
waren er nog open gaten van winke-

liers die het niet zagen zitten, en die

nu werden ingenomen door buiten-

staanders, maar dat is zeker niet de

bedoeling. Behalve aitrakties, zoals

^"SifëlC' ëri 'eeti vuurvreter etc,

willen wij toch graag dat de Zand-
voorters zelf naar buiten komen.

Wij hebben als bestuur hier een
taak om begeleidend en sturend op
te treden".

Verder was er van de zijde van de
deelnemers, zelfs zij die minder
verkochten, dan was voorzien, een
groot enthousiasme merkbaar voor
de braderie. ,,Van mij mag het

ieder jaar, ik denk alloen dat ik mijn
eigen kraam anders zal moeten ver-

zorgen", aldus een deelneemster.

Ook de aanwezige horecabedrijven,

hadden van hun deelname veelal

een sfeervol geheel gemaakt, dat

zeker in de smaak viel bij de bezoe-

kers. Letterlijk en figuurlijk!

GEDULD CANADEES RAAKT UITGEPUT

Gang van zaken rond Cenav

aandelenpakket 'onbegrijpelijk'
ZANDVOORT - De overname van het aandelenpakket van Cenav door Michael J.

Hordo, de Canadese eigenaar van Marlboro Hotels International en sinds kort ook
van Bouwes Hotels te Zandvoort, Igkt niet zonder voetangels en klemmen te

verlopen.

Voorlopig heefl Hordo nog geen aandeel gezien, en worden er door de

rechtskundig adviseur van de Cenav voorwaarden opgesteld waaraan tegemoet

moet worden gekomen, alvorens men van deze zyde tot overhandiging van het

aandelenpakket wil overgaan.

,,Het is een belangrijke stap voor de

aandeelhouders, en de voorwaarden

moeten nauwkeurig worden vastgelegd.

De aandeelhouders NAV (Nederlandse

Autovereniging) en de KNAC, willen

graag dat de autosport in Zandvoort

gehandhaafd blijft, en uitsluitend op die

voorwaarden wil men wel tot verkoop

overgaan. Het gaat tenslotte niet om een

pakje boter" antwoordt Johan Bcerc-

poot, aandeelhouder en direkteur van

de Cenav desgevraagd.

Na de aandeelhoudersvergadering die

afgelopen vrijdag werd gehouden,
heeft men zich van de zijde van de
cenav gedistantieerd van publikaties,

maar het feit dat in de brief van de heer

Hordo aan het gemeentebestuur van

(Adverieniiel

Laten we een goed plan niet

weggooien voor we het fijne

er van weten en laten we de
heer Hordo het voordeei van
de twijfel gunnen. Want als er

een kwart gerealiseerd wordt
van al zijn plannen, dan is dat

meer dan wij met z'n allen

hebben gedaan.
Dus middenstanders, zo slecht

als jullie zeggen het te hebben,
dit is een kans, neem hem dan
En de gemeente kan dan
misschien dingen gaan doen
die ze kunnen betalen uit de
belastingen die de plannen
opbrengen.
Tenslotte zegt hij' het te willen
doen binnen alle regels. Wat
mij betreft, ik geefhem het
voordeel van de twijfel en
steun zijn plannen.

WIM PEETERS

Zandvoon niet wordt gezegd dat men
slechts de plannen wil verwezenlijken

ten aanzien van de uitbreiding van de
hotels als men zo vriendelijk wil zijn

het circuit te handhaven, is direkteur

Beerepoot niet ontgaan. ,,Ik vind dat

toch ook wel een voorwaarde," die ik

niet terug zie in het schrijven van de
heer Hordo". De veronderstelling dat

vertraging in de onderhandelingen zijn

opgetreden omdat hijzelf zijn functie

niet wil verliezen, worden door hem
verontwaardigd van de hand gewezen.
..Men kent mij" zegt hij, ,,zoiets zou ik

nimmer zeggen, dat is uit de lucht

gegrepen".

Jubelstemming

Van de jubelstemming van aandeel-

houder en commissaris van de Cenav,

Ben Huisman die op 29 mei tijdens de

persconferentie verklaarde: ,.Cenav is

erg blij met de plannen en ziet de

toekomst met zeer veel vertrouwen

tegemoet."
Destijds maakis hij duidelijk dat de

verkoop van het aandelenpakket aan

Marlboro juist Wcis bedoeld om de

autoraces in stand te kunnen houden.

,.Wij denken dat die met Hordo als

nieuwe eigenaar van Cenav veilig zijn

gesteld. En wat er ook in het circuitge-

bicd gaat gebeuren, de racebaan blijft

er een onderdeel van" was zijn mening.
Nu blijkt dat men bang wordt dat

Hordo met zijn nieuwe plannen wel de
racebaan wil exploiteren, maar of de
autoraces dan nog het voornaamste
zullen zijn, wordt betwijfeld. ,,Ook de
races die minder publiek trekken, ik

noem bijvoorbeeld de Ford 2000, zien

de aandeelhouders als bijzonder be-

langrijk voor de Nederlandse auto-

sport, de5:e en dergelijke dingen willen

wij wel even juist op papier hebben
voordat wij het aandelenpakket over-

dragen" aldus Beerepoot, die bang is

dat er in de toekomst slechts grote

publiektrekkers zullen worden georga-

niseerd.

Verbazingwekkend

De houding van de Cenav wordt door
Michael Hordo met de nodige verwon-
dering gade geslagen. Hij noemt de
gang van zaken ronduit verbazingwek-
kend en absoluut niet zakelijk.

..Ik heb een heel eenvoudige transaktie

gedaan. Ik kocht de aandelen, wij

hebben hiervan een bevestiging ont-

vangen, Beerepoot onderhandelde als

Woordvoerder van de aandeelhouders.

ik bood een prijs, die aanvaard werd,
i(ve hebben het geld op onze bank
gereserveerd, en de contracten opge-
steld. Daarna hebben wij Beerepoot
verzocht, als onderhandelaar van de
Genav ons het aandelenpakket te over-

haindigen. ÉSln en ander werd gere-

geld door ons advokatenkantoor te

Rotterdam. Onze bevestiging aan de
Cenav was geregld vóórdat wij de
persconferentie gaven, dus wij wachten
nog steeds op het overdragen van het

aandelenpakket" aldus Hordo.

f Uyvkrantniet^
KSontvangèn?
'BèlynjciagVöor 12.00 uur ons

A^v^."'' 'kantoor, telefoon

17166

. en 's^middags heeft u'bem
'

' in de bus.
-



RANDSTAD PUBLICATJES 5 DONDERDAG 30 JULI 1981 PAGINA 2

Ik vond yvsit ik zocht op de Grote Krocht

Banketbakkers ijs

Chipolata puddinkjes
AART VEER

(div. smaken) GROTE KROCHT 23
Ook ijs en pudding

voor diabetici.

Voor watfleur en kleur

bent u bijERICA
aan de goede deur. .

.

Bloemen en planten

'erica'
GROTE KROCHT 24
ZANDVOORT
17 t/m22augustus gesloten

Grote Krocht 9-15

Zandvoort

Verse roomboterkoek
alleen deze week 1.99

Nieuwe haring 2 25 per stuk 10 00

Meloen een frisse dorstlesser om mee naar het strand te nemen.

Boek- en kantoorboekhande.
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

Groot assortiment
in paklint!

Uw adres voor:

BOEKEN
TUDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN
KANTOOR-
ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOnO

HETENIG ECHTE TROUWBEDRIJF

Wij kunnen u bieden:

^ Pe bekende witte Mercedessen

* Mercedes Old-timer 1935 type 320
% Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden

Ook in combinatie mogelijk.

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, lelcfoon 02507-12600-17588
Zandvoorlselaan 140, Heemslcdc, telefoon 023-242400

VLIEGREIZEN

AUTOREIZEN
BUSREIZEN

VERRE REIZEN

STEDENREIZEN

VAN

G j«iMJtl!M;i?l
WIJ HEBBEN ZE

ALLEMAAL

REISBUREAU
KÈRKMAN

Grote Krocht 20 - Zandvoort
.. -, telefoon 02507 -12560.

Rijwielhandel BOS
vooro.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KlS-sleutelservice

en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

's moratns gebracht - 's middags al schoon.
\Ai) zijn geopend van 8 30 tot 12 30 uur en van 13 00 toi
18 00 uur Vrijdagavond open van 19 00 tot 21 00 uur.
Zaterdags gesloten

Balanca en Club de France

broeken in div. kleuren

NU 55.-
V

NrijetJjdSmOde Grote Krocht20 B

ZOMERAANBIEDIIMG
Dubbelfocus-aanbieding
U kunt nu ook profiteren van onze focus-topper.

Voor dames een lichtbruln-kristalkleurig getint modemontuur.
Voor heren hebben we een sterk en zakelijk herenmontuur.
Beide monturen kompleet met FOCUS-glazen, voor de
prijs van een enkelvoudige bril. Tot sterkte s + / —4.

Aanbiedingsprijs

.

198.-

Zonnebril op
verte- of leesbril-

sterkte
Aanbiedingsprijs.

.

86.

Look-over
Heeft u hem al?

Het meest gekochte halve brilletje.

Handig voor bijv. telefoonboek of

spoorboekje.

Aanbiedingprijs . I !"
Voor hogere sterkte, ontspiegelen of kleuren geringe bijbetaling,

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCKAPPARATUUR

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20 A - Zandvoort - Telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

Vrijdag koopavond

60 kilo een hond? Dat kan.

SOgram vooroen muis kan ook.

Maar dj vragen allebei e«n goade
verzotging voor voeders.

Vitamines - <jeneesmiddelen
DIERENSPECIAALZAAK

WEZEIUBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort

TURELUURS
VAN HET

TUREN?
Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant

lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bril nodig. Wij slaan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.

Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n

begrip.

Tureluurs
van het turen ?

WIJ ZIJN ER VOOR!

GROTE KROCHT 29 ZANDVOORT, TEL. 02507-16957

Tast toe

SLAGERIJEN
Met de allerbeste kwaliteit

en laagste prijzen
EXTRA AANBIEDING:

Magere riblappen kilo van 16.50 voor.

Magere varkensrollade kilo van 12.95 voor

12.95

9.95

Runderbiefstuk 250 gram van 7.25 voor

,

Gehakt of saucijzen kilo van 8.00 voor

Gebraden rosbief of fricandeau 100 gram van 2.80 voor

5.95

8.95

1.95
Maak ook eens kennis met ons uitgebreid assortiment beste kwaliteit vleeswaren

voor de boterham.

Tot ziens bij uw tast-toe-siager
Grote Krocht 7 (naast A.H.)

HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).

HAARLEM: Zijlweg 102

HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18

dus Ik kocht Mrat ik zocht op de Grote Krocht!
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OOK 's MAANDAGS
GEOPEND

SNACKBAR
DE FRIETPOT

Vondellaan IB, telefoon 02507-16227.

voor verkoop
en service

naar

Curiestraat 10, Zandvoort, tel. 02507-12323.

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

RENAULT

Hang- en legkast

met schuifdeur

182x60x97 cm

198,-
Het Kastenhuis

Grote Krocht 25,

telefoon 177S1

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: JERZY KATLEWICZ

WINTERSERIES 1981-1982 Concerlgebouw Haarlem

Gastdirigenten

SERIE A

SERIE B

SERIE C

ROELOF VAN DRIESTEN, TILO LEHMANN, JACQUES MERCIER,
DAVID PORCELIJN, ELYAKUM SHAPIRRA

6 dinsdagavondconcerten op
6 okl., 3 nov.. 1 dec, 12 lan., 2 febr , 2 maart 20.is uur

solisten PJOTR PALECZNY, MITSUKO UCHIDA - prano
ULF HOELSCHER, EDITH VOLCKAERT - viool

FRÉDÉRIC LOOÉON - cello

GLEN WtLSON - clavecimbel

abonnement 6 concerten ƒ 80,

—

losse kaart ƒ 16,

—

6 vrijdagavondconcerfen op
16 okt., 13 nov., 11 dec, 8 jan., 12 febr., 12 maart 20.15 uur

solisten ARNALDO COHEN, DANIEL WAYENBERG - plano
JEAN-JACOUES KANTOROW, AARON ROSAND - viool

GODFRIED HOOGEVEEN - cello. JACQUES MEERTENS - klarinet

abonnement 6 concerten / 70,— losse kaart ƒ 14,—

3 vrijdagavondconcerten op
23 okt., 18 dec, 19 febr. 20.15 uur

solisten : GIJSBERT BETHS - viool

JARD VAN NES - alt. HENK VAN ULSEN - voordracht
KOOR KATHOLIEK HAARLEM

abonnement 3 concerten ƒ 35.

—

losse kaart ƒ U.-

SERIE Z 3 zondagmiddag familieconcerten op
22 nov.. 17 jan., 21 maart i4.30uur

solisten : BRUNO LEONAROO GELBER - piano
THEODORA GERAETS - viool

ROBERTA ALEXANOER - sopraan

abonnement 3 concerten / 35,— losse kaart / 14.

—

abonnement kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene(n)
/ 9,— losse kaart / 5,

—

advies minimum leeftijd kinderen 6 jaar

combinatie-abonnement SERIE A + B / 140,

—

combinatie-abonnement SERIE A + C ƒ 105,

—

combinatie-abonnement SERIE B + C ƒ 95,

—

passe-partout S£R)E A-hB + C / 165,-

Abonnementsverkoop en plaatsbespreken bij het Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13
van 10 tot 15 uur, telefonisch 023-32 0994 van 12 tot 15 uur.

SERIE ABC vanaf 11 augustus / SERIE AB vanaf 12 augustus / SERIE AC vanaf 13 augustus /

SERIE BC vanaf 14 augustus / SERIE A vanaf 15 augustus / SERIE B vanaf ^8 augustus /

SERIE C vanaf 20 augustus / SERIE 2 vanaf 22 augustus

Uitgebreide prospekfus met gegevens over programma's en solisten verkrijgbaar bij het Concertgebouw
en de administratie van het N.P.O., telefoon 319248

Drogislefq • Reform

MOERENBURG
Gespecidliseerd in

DIEET ARTIKELEN

V OOI juikerpatienlen

en zoutloos

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02S07 - 1 61 23

Voor onze nieuw ie

openen vis- en speciali-

teilenzaak te Zandvoort
vraqen wij een

vriendelijke

medewerkster
op part -time basis.

Inlichtingen:

Tel. 02520-18675.

BENTVELD
Gevraagd in gezellig za-

kengezin. een uitstekende

huish. hulp

die nog ouderwets en

degelijk kan werken^ voor
twee ochtenden p week.

f 12,50 per uur.

Telefoon 023-243200.

VERENIGING
vraagt goede

tweedehands

PIANO
tot 1000,-

Tel. 020 -265611

't KINOERWINKaiJE
Buureweg 1 - Zandvoort

Tel. 1 65 80

heeft alle soorten

KLEERTJES
voor JONGENS en

ftflEISJES

v.a. babymaat 56

t/m maat 176.

Wist u dat wel?

Voor al uw cv., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg S2A, Zandvoort:, tel. 02507-

13176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader.
Vogelenzang, telefoon 02S02-6687

Te koop aangeb.

IMPALA

600 W stofzuiger.

in goede staat.

Tel.02S07-14382.

Hatfdonzen

dekbed
(Karostep) 130 x 2 m.

189,-
Het Kastenhuis

Grote Krocht M,
telefoon 17751.

CB
De dingen die de meeste mensen

willen weten zijn gewoonlijk die dingen,

waarmee ze niets te maken hebben.

G. B. Shaw
(1856—1950)

HORLOGERIE
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg4-TeL123 07

kent echter een uitzondering voor de
dingen, waarmee ze elke dag te maken
hebben, n.1. een betrouwbaar horloge,

klok of wekker.
U kunt het echt niel missen!

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis.'

Eigen nparatie-afdeling

met elektronische apparatuur.

Tol 4 augustus uw
laatste kans!

50-60% korting
ol met'! op «ii/c b<iclp.ikkcii

Art Fashion
van 79,(X) voor 31,50
Bleyle
van 99,fX) voor 39,50

Warner
van 94,50 voor 37,SU
Lovable
van 45,00 voor ... . ...22,50

^^^'^'"^
^^ ^(ïvan R9,00 voor . . J«5,DÜ

Marielle Boüer
van 98,00 vooi 39,50
En vele andere

60-70% korting of mevr :r

opon^eSt^andsets. ^-'

Bleyie japon -f bikini
van 235,00 voor 99,00

Bleyle japon + badpak
van 280,00 voor 125 ,00
Art Fashion japon
+ badpak
van 510,00 voor 199,00

Aqua Suit -f- badpak
van 294,00 voor 115,00

50-60% korting or meer

oponzelfJri S in A, B, C, D, cups.

Lovable
van 24.95 voor iZ^jU

Warner
van 29,90 voor 12,50

Bolero
van 39,95 voor 15,00

Vasserette
van 35,00 voor 14,50
en vele anderen.

J^Va BODY FASHION
Zllyu international

galerij kerkstraat 22
zarxivoort

__tel. 02507-14985

C

* Wegens groot succes ook de maand
augustus

9 CENT KORTING OP
SUPERBENZINE

* EN ALS EXTRAATJE
OMDAT HET NIET OP KAN

KAAPSE
VIOOLTJES
van 2,50 nu 0,95

* Was uw auto bij ons met hoge druk

bij een temp. van 80°C. Ook geschikt

om uw motor eens schoon te spuiten.

* Doorsmeren en olieverversen

(ook op zaterdag).

* Eigen schade-afdeling.

PIEPT HETOF KRAAKTHET?

De 3 FIAT-modellen

1938
r>M5oo
4.CY1.INDER

u.

Cos>*/l C«t>tiei«/1

O* lumltWi ms t»r

t Um ap t» K.M.,

II MM. par sur

T».508c{
BALILLA
4.CYLINDER

Klim*, nodarn*
TMiparaocna, onaf-

hinlulijk g*T*«rd«
voenrialan. a)«I •>•

luinig.

1 Utw op 11 E.M.

105 IM. (MT nor

T^ISOO
6.CYLINDER

E«n tachniich wondar mat hoog randtmant an Uga k cwwn .

I L.oi>*KJC->lSKJI.p.aiir

Onwrikbaar nat op dan wag,
Uctita baatvnng, anal optrakkas

/nm.—

Voor deze prijs kunnen we de nieuwe auto's

niet meer leveren, maar kom eens kijken, kom
eens rijden, kom eens horen bij autobedrijf

Zandvoort.

'T^
'TVS

1 rtw l '» I

i<n»

11

mii r-nüip

r'"JJiraa»«! Ki«»i;

Iri

d

r::^

Omdat het voor deze prijs niet

meer kan, willen we u op onze
grote autoshow in zwembad
"De Duinpan" waar wij

12 nieuwste

Fiat modeHeo

tentoonstellen

laten zien voor welke prijzen

dan wel (aan de Vondellaan)

'S»»»

AUTOBEDRIJF
ZANDVOORT
MAAKT HET!

AUTOBEDRIJF ZANDVOORT BV
Kamerllngh Oni:iesstraat 23, telefoon 02507 - 14580, Zandvoort

^^D^ftjmi

7^»v»-"
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Nachtuiljeugd voelt zich verloren —

Plannen voor een eigen

discotheek voor dorpsjeugd
iZANDVOORT - Sinds hef slullcn van
'het jongcrenccnirum of de jeugdsocië'

tcit De Nachtuil, voelt de jeugd die hier

.regelmatig haar avonden doorbracht,

•zich verloren

!Mcn heeft geen eigen onderkomen
meer, kan niet meer „onder ons wat
tgcin maken", kortom men voelt zich

.^letterlijk en figuurlyk op straat gezet.

.' ..In de eerste tijd ging het nog wel, we
mochten wel in de Kings Club Icomen,

maar met al die toeristen daar zijn we
1 er niet langer welkom, dat hadden wij

: wel verwacht, maar het valt toch te-

gen", is de mening die naar voren komt
,|
in een kort gesprek.

Verveling

'. Het blijkt dat de Nachtuiljeugd sinds
' het sluiten van de soos haar toevlucht
' heeft gezocht in diverse etablissemen-
• ten in het dorp. Duidelijk werd al snel

, dat ze niet overal als gewaardeerde

\
gasten werden begroet. De eerlijken

. onder hen willen wel bekennen dat ze

l
zich soms ,,iets te uitbundig" hebben

• gedragen. Wat overbleef was het Casi-

.; no Royaal in de Haltestraat waar het

; 's winters tenminste warm was.
'• Momenteel hebben ze deze stek verla-

.' ten en bivakkeren zij op het ,,plein"
• voor de bloembak van het raadhuis,
'. waar ze zich domweg vervelen en zich

.; dan ook stierlijk vervelend gedragen.

\. De klacht is dan: ,,Ja maar wij vervelen

; ons ook zo. Met dat pestweer kunnen
; we hier in het dorp nergens terecht.

.' Wij gaan nog wel eens naar Noordwijk,

; Amsterdam of Haarlem naar een disco-

theek, maar je zit toch meestal met
,< vervoer, en het wordt zo duur!"

: Te duur

; Dit blijkt trouwens toch een argument
. te zijn. Er bevinden zich scholieren,

werkende en werkloze jeugdigen on-
- der. die in de zomer vakantiewerk

i verrichten en dan nog wel de veel

: duurdere pilsjes en cola's kunnen beta-

len. Maar 's winters, als de scholen
', begonnen zijn en het vakantiewerk

.schaars, is dit voor een aantal toch niel

op te brengen.

Discotheek

Het blijkt dat een groot percentage
afkomstig is uit de vroegere discotheek

,,Estoril" aan de Burgemeester van
Alphenstraat. Toen deze zo'n kleine

twee jaar geleden werd gesloten, ver-

huisde men naar De Nachtuil. Sinds het

sluiten van het jongeren centrum, staat

men op straat.

,,VVat wij echt missen is een disco-

theek. Voor ons hoeft een jeugdsocic-

teit echt niet zo nodig. Je krijgt dan
direkt weer kontróle van de Herman-
dad en zo. Wij willen graag een di.sco-

thcek met leuke prijzen voor de jeugd,

voor de leeftijd, van pakweg 14 tot

20/21 jaar" zegt Renè.

Stekkie

Ze zeggen dat ze geprobeerd hebben
om zich thuis te voelen in het wijkcen-

trum "t Stekkie maar dat dit geen suc-

ces was. Klachten hiervan zijn: ,,Geen
eigen ruimte, iedereen blijft bij de bar
hangen, het is niet intiem genoeg.
kortom de soos in 't Stekkie heeft geen
eigen honk."

Daarom blijken ze ook niet teleurge-

steld te zijn dat een eventueel samen-

gaan van Stekkie en Nachtuil niet

realiseerbaar is gebleken. ..Voor ande-

ren mischien wel hoor, maar wij kwa-
men echt in de Nachtuii voor de films

en het dansen, nou dat zie ik toch niel

gebeuren in 't Stekkie", zegt scholiere

Margreet.

Ook de discjockey's van de Nachtuii,

Martin Bakhoven en Marcel v.d. Broek
zeggen het geprobeerd te hebben in het

Stekkie, maar dat het de sfeer is waarin

ze zich niet thuis voelen die dat experi-

ment deed mislukken.

Plannen

Men is nu op het idee gekomen om dan
maar zelf een discotheek te exploite-

ren. Ze zijn op onderzoek uitgegaan en

^^ ;;I' 4 '"''"'^^^l^' "''
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René. de serieuze woordvoerder, die

plannen heeft om ie komen tot een

diicotheek voor de Zandvoortscjeugd.

foto Europress

met een eventuele koper. Zij heeft

echter vroeger bijzonder leuk met de
jeugd gewerkt, ,,Ik heb nooit last van

ze gehad" zegt ze, en wanneer deze

verkoop niet door zou gaan, dan wil ze

eventueel best met deze jeugd en dege-

ne die de verantwoording van het

geheel op zich wil nemen, onderhande-
len.

Grootse plannen dus van deze groep

jongeren. De toekomst zal moeten leren

of de plannen uitvoerbaar zijn, of dat

het voor eeuwig een ,jeugddroom" zal

blijven.

De Nachtuiljeugd, die zich dagelijks stierlijk verveeld en soms ook stierlijk vervelend is, op hun eigen plaats in het dorp.

Foto: Europress.

Wij komen uit Den Haag maar

voelen ons Zandvoorters
ZANDVOORT - Op 22 juli 1926 trouw-

den, op een stralende zomerdag (dat-

was in de tijd dat de zomers nog warm
waen) Jean-Pierre Longayroux met
Jeanne Poost. Dat was in Den Haag,
waar zowel Jeanne als Jean Pierre,

respectievelijk waren opgegroeid en ge-

boren en getogen.

Van die vijfenvijftig jaar hebben ze er

nu al 41 in Zandvoort doorgebracht,

rnet een kleine onderbreking geduren-
de de oorlogsjaren, ,,dus een klein

beetje Zandvoorter zijn we in de loop

van de tijd wel geworden" zegt de heer

LOngayroux, die sinds 1 mei 1940 een
zaak heeft gehad op het Raadhuisplein,

op de plaats waar nu Bistro Harlequin

is gevestigd.

In hun gezellig ingerichte woning aan
de marisstraat willen ze best vertellen

over die vijfenvijftig jaar, behalve de
leeftijden, die mijnheer beslist geheim
wil houden. ,,Dat gaat geen mens wat
aan".

Toch moet Jean Pierre Longayroux vrij

jong geweest zijn toen hij op een mooie
dag in Scheveningen het meisje Jeanne
tegenkwam. Dat was in de ,,gay twen-

ties" zo omstreeks 1924, want mevrouw
weet dat ze twee jaar verloofd zijn

geweest. En wat voor verloving!

Jean Pierre was de oudste zoon van de
zakenman Longayroux die er niets voor
voelde bij vader in de zaak te helpen.

Dat botste regelmatig, ,,Kijk, mijn

grootvader was afkomstig uit Frankrijk

die was in Nederland beland terwijl hij

paraplu's verkocht. Dat was in die

jaren, zo omstreeks de helft van de
vorige eeuw een typisch ambacht voor
Fransen en Italianen. De paraplu's

werden met de hand gemaakt, en ze

gingen dan de boer op. Grootvader
huwde een Nederlands meisje en begon
een zaak in Rotterdam. Mij vader ging,

uiteraard, in dezelfde branche verder,

dat hoorde zo in die dagen. Wij hadden
dan ook een grote zaak in de Spuistraat

in Den Haag. Nou vanaf mij achtste

jaar moest ik helpen. Paraplu's repare-

re, en toen ik van school afkwam werd
er van mij verwacht dat ik in de zaak
zou komen. Nou de paraplu's vlogen

heen en weer, bij wijze van spreken
dan. Nu hadden wij een buurman, die

wij ,,Oom" Hoying noemde, die een
zaak had aan de overkant. Elk vrij

moment was ik daar als kind te vinden,

want onder die zaak waren grote kel-

ders waar het porcelein en kristal werd
uitgepakt. Je kon daar heerlijk niet

karretjes spelen, een geliefkoosde be-

zigheid. Toen het dus bij mijn vader

niet ging ben ik bij ,,Oom" Hoying
begonnen. Als volontair. Zo ben ik

opgeklommen. Op het moment dat wij

verkering kregen was ik juist overge-

plaatst naar Amsterdam. Maar daar

wist ik wel raad mee. Ik had een
kamertje onder de Wustertoren, en een

weekkaart voor de trein. Iedere dag
zodra de winkel sloot, rende ik naar de

trein, at bij mijn moeder, en ging dan

naar mijn verloofde. IK kon dan hol-

lend precies de laatste trein van af ht

Jollands Spoor terug halen. Nu ik er

aan terugdenk, vermoed ik dat ik mijn
verlovingstijd hollend heb doorge-
bracht" lacht de bruidegom.
Mevrouw werkte voor haar huwelijk op
een handelskantoor, een ervaring ide

haar goed van pas kwam toen het

echtpaar in mei 1940, inmiddels met
drie kinderen, naar Zandvoort kwam.
,,Onze jongste zoon Fred had wat last

van astma en de dokter adviseerde
zeelucht, dus huurden wij een huisje in

Zandvoort in de zomer". Dat was
vanaf 1937. In 1938 zagen ze een winkel
leeg staan op het Raadhuisplein. ,,Te

huur ƒ 25,- per week" stond er op het
witgekalkte raam. ,,Een jaar later hing
dat bord er nog dus zijn wij gaan
informeren, en kregen de zaak rond
met Hoyng dus toen begonnen wij in

Zandvoort en wij hebben er geen
moment spijt van gehad" aldus me-
vrouw.

Ze behoorden tot één der laatste ploe-

gen die werden geëvacueerd. Na ander-
half jaar Amsterdam, belandden zij

medio 1944 op de Binnenweg in Heem-
stede. Zodra Nederland bevrijd was
gingen ze op onderzoek uit om te zien

of ze al terug konden naar Zandvoort.

Dat lukte, en in april 1946 was hun
zaak de eerste die door de toenmalige

burgemeester werd geopend.
De drie kinderen Longayroux zijn niet

ip Zandvoort gebleven. De oudste emi-

greerde in 1951 naar Australië, waarop
24 oktober de eerste kleinzoon. Jean

Pierre werd geboren. Momenteel zijn

er vier Jean Pierre Longayroux, senior

in Zandvoort, zoon in Australië, klein-

zoon in Australië en achterkleinzoon

ook in Australië.

Jean Pierre Langayroux was in Zand-
voort in het bedrijfsleven geen onbe-

kende. Hij was jarenlang bestuurslid

van de Handelsvereniging Hanze, en

ook bij de VW, dat toen nog Touring
Zandvoort heette vervulde hij een be-

stuursfunctie van 25 april 1950 tot 28

april 1970 gewoon bestuurslid.

Woensdag 22 juli heeft het echtpaar

rustig voorbij laten gaan, niet omdat ze

geen zin hadden in een feestje, maar
omdat dit in het vakantieseizoen uit-

kwam.
Met de hele familie zullen ze deze

vijfenvijftigste trouwdag vieren in au-

gustus, wanneer iedereen vrij is en de

smaakvol ingerichte woning te klein zal

blijken voor drie kinderen, twaalf

kleinkinderen en twee achterkleinkin-

deren. Een prettige dag toegewenst.

-Mij: m.':B '; :

.

Jean Pierre en Jeanne Longayroux-Proost voor hun woning aan de
Marisstraat.

Foto: Europress.

kwamen tot de ontdekking dat de

vroegere discotheek ,,Estoril" nog

steeds leeg staat.

,,Als wij dat nu met behulp van enkele

ouderen, de gemeente en geld van

onszelf kunnen kopen of huren en

opknappen, dan hebben wij tenminste

weer een eigen onderkomen" zegt Re-

né hoopvol.

Hij is bijzonder optimistisch gestemd,

en zegt: ,,Kijk wij kunnen het zelf wel

opknappen, wij hebben geluidsappara-

tuur, en dan kunnen ze van te voren

controleren en kunnen wij het aanpas-

sen. Er wonen in die omgeving niet

zoveel mensen, dus dan krijgen wij niet

veel klachten. Wij hebben de appara-

tuur van de Nachtuil nog, en als wij zelf

strenge regels maken, zo van op zater-

dagavonden en andere avonden geen

kinderen van twaalf jaar die toch stie-

kem pilsjes hijsen en sigaretjes roken,

daar krijg je geheid gedonder van dat

willen wij niet, nou als wij dat voor

elkaar zouden kunnen krijgen dan zit-

ten wij toch ideaal, dan zijn wij hart-

stikke blij".

Eigenaresse

Het blijkt intussen dat de eigenaresse

van het pand reeds in onderhandeling is

Voorlichting

struktuurstudie

ZANDVOORT - Naar aanleiding van

de op 23 juni 1981 gehouden hoorzit-

ting over de reakties op de struktuur-

studie, heeft het college van B en W
nogmaals gewezen op de destijds vast-

gestelde procedure.

De bedoelde hoorzitting op 23 juni

werd zowel door de inmiddels ingestel-

de ,,hoorcommissie" als de aanwezigen
teleurstellend genoemd, omdat de gele-

genheid tot discussie ontbrak.

Oorspronkelijk werd vastgesteld dat na
het gereedkomen van het overzicht

afhankelijk van de ontvangen reakties

en in overleg met het opbouworgaan
Noord-Holland te Haarlem na juni

1981 één of meer hoorzittingen zullen

worden gehouden voor degenen die

reakties hebben ingediend.
- Na ver^verking van de resultaten van

de hoorzitting(en) zal het college zich

over de inspraak uitspreken en een

advies opstellen voor de raad nadat

de commissies hierover geraadpleegd

zijn.

- Zo nodig kunnen de insprekers in

tweede termijn nog een schriftelijke

reaktie kenbaar maken aan de raad.

Daarna kan de struktuurstudie defi-

nitief door de raad worden vastge-

steld.

In de vergaderig van de commissie voor

Algemene Zaken en Ruimtelijke Orde-
ning die op 11 augustus zal worden
gehouden zal door het college een

voorstel voor de verdere procedure ter

tafel worden gebracht.

Waarschuw bij ongevallen

direkt: 023-319191
ZANDVOORT - Sinds begin januari

1981 is het ongevallcnnunimcr van de

politic te Zandvoort vervallen. Zoals

reeds door ons op woensdag 24 decem-

ber werd vermeld, nuict bij ongevallen

het nummer 023-319191 gedraaid wor-

den.

In de praktijk blijkt nu dat nog steeds

teveel mensen bij een ongeval het oude

nummer van de politic bellen. Uit werkt

vertragend, en het zou, óók volgens

adjudant De Hoop van de gemeente

politie raadzamer zijn wanneer door de

iiulpvragcrs direkt het nummer van de

alarmdienst »ordt gedraaid.

Verwarrend

Uitermate verw.irrcnd is het natuur-

lijk dat in de nieuwe gcnieentegRls \an

Zandvoort voor het |:iar 1981. nog

steeds op bl/. 41 onder het ki)p|c

,
.ambulancedienst" wordt verwe/cn

naar hel politie-alarnuuimmcr iir.'

14444. hetgeen dus niet koiickt is.

Met ingang van 5 jaiuiari 1981 moet
iedereen in de regio Zuid-Kenncnier-

tand die ainbulance-veivoei wil. o(

nodig hectt. het telcloonnumnicr 02.^-

319191 draaien.

Men krijgt dan direkt de Centrale Post

Ambulancevervoer (CI'A) aan de lijn

die dan binnen enkele seconden kon-

takt kan opnemen met alle ambulance-
posten in het gehele gebied.

Ook het hoofdbureau van politie te

Zandvoort heefi een rechtstreekse lijn

met deze ambulancepost, zodal deze

onverv/ijld wordt gewaaischuwd. wan-

neer ook politicluilp ter plaatse van een

ongeval gewenst is.

Centrale post

De Centrale Post AmbuUmcevervix;r
is dag en nacht bereikbaar en de

ver\ocu!ers zijn \erplicht voor spoe-

deisend \er\ocr voldoL-ndc bemande
ambulances beschikbaar te hebben.

Binnen twee minuten na inilv.ingst v.in

een opdiacht nikt de wagen int en in

maviiiuial viillieii minulcii hehoori de

wagen bi| de patiënt te /i|n.

V'olgcns de iiiouv\e Wel Ambulance-
vervoer moet Cl binnen een gebied ^an

minstens .^0. ()()() inwoners een ambu-
lance besv.liikb.i.11 /i|n. Bovendien
moet er niet ,i.ingren/ende gebieden

een regeling tussen de Cl'A's komen,
die \ooi/iet iii do wcdei/ijdsc bi|sl.iiul

111 gc\al van noodsituaties en cal.iniitci-

ten.

De C\'nti,ilc post Ambulancevervoer
is gcvesiigd .1.111 de Cla.is van Ruweii-

slr.ial in ila.iriem en is dus leeds v.in.il

5 lanauri I9S1 de enige plaats in de

regio Zuid Keniiemerlaiid. w.i.irtoc

ook Zandvoort behoort, waar nicii /icli

k.in (iicldcii liii onuovalleii. vooi ge-

woon anibiil.iiH'oveivoci

Vanaf heden /al ook iedere week in

hel Zandvoorlsc Nicuwshhiri, onder de

serviceruhrieken (weekenddiensten) het

nummer van de CPA worden opgeno-

men.
Uil'.raard is in Zandvoort in het hoog-

seizoen een ambulance op de Rotonde

aanvve/.lg viKir nimdgevnllcn, terwijl bij

grote sportevenementen (X)k altijd een

speciale amhuhince wordt gestatio-

neerd.

mrnmmm
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Orgelconcerten

In de Hervormde kerk aan het

Kerkplein zal de organist Willem
Hendrik Zwart op het oude, on-

langs gerestaureerde ..Kmpsclieer"

urge! ceii viertal orgelconcerten ue-

ven op de dinsdagavonden 4. 1

1

, IS

en 25 .ujgiistus a.s. elke avond om 8

uur aanv.ingend. Ik kan u niets

vertellen van de heer Zwart w.mt ik

ken hem niet. Ook zijn projzianiiiiii

is mij niel bekend, d.it y;i\ telkens

op de avond zelf wel worden uitge-

reikt M.iar wanneer het f.imilie is

van de oude-beroenide org.inist Jan

Zwan. en daar heb ik /o'n vermoe-
den van. dan staat oiis heel vv.il

moois Ie wachten In elk gev.tl kunt

u ons heroemde oude kcrkorgc! op
genoemde avonden wccr in volle

glorie i)cluisteren.

Henk Sos overleden

Mei grote deernis en diep medele-
ven zullen velen onder ons met
ontsteltenis hebben vernomen dat

onze sympatieke plaatsgenoot f lenk

Bos tijdens zijn vakantieverblijf met
zijn vrouw en kind in Italië op nog
maar 6')-jarige leeftijd tengevolge

van een hartinfarct plotseling is

overleden. Dit plotselinge verschei-

den heeft ons diep geroerd. Het
leek zo'n kerngezonde knaap. Nie-

mand die er ook maar enig voorge-

voel van had, dat hier een vrolijke,

fijne vakantictijd zo plotseling zou

worden omgezet in diepe rouw en

een droefheid, die niet te peilen is.

Wie onzer kende hem met, deze

vrolijke, levenslustige, nog betrek-

kelijk jonge man. Een voorbeeldig

man voor z'n gezin, waarmee hij zo

gelukkig was, een fijn mens, altijd

bereid te helpen, altijd voor ieder-

een klaar staande.

Het mysterie van deze plotselinge

dood heeft ons diep. zéér diep

aangegrepen. Een ondoorgronde-
lijk mysterie, waarvoor geen verkla-

ring te vinden is. Persoonlijk was er

een hechte en prettige vriendschap
onder ons beiden. Dat stamde al uit

de bezettingstijd, toen hij meerdere
malen mij hielp uit verschillende

perikelen. Zijn verantwoordelijke

baan bij de posterijen stelde hem
daartoe in staat en mede dank zij

zijn hulp is hij in staat geweest mij

meerdere malen te helpen.

Nog maar nauwelijks een half jaar

met pensioen werd zijn levensdraad

op brute wijze afgesneden en woor-
den van troost zijn hier moeilijk te

uiten, zij het alleen de herinnering
aan een fijn mens. Ik wens zijn

vrouw, z'n nog zo jonge dochter, z'n

hele familie, broers en zuster van
ganser harte veel sterkte en kracht

toe om dit zo zware verlies moedig
te kunnen dragen. Er zijn vele

banden die mij persoonlijk aan de
familie Bos binden. Daarnaast is het

medeleven met dit plotseling ver-

scheiden in onze gemeente in zeer

brede kring algemeen. Dat moge
hen en ons allen tot troost en sterkte

zijn. Verdere woorden schieten hier

te kort want een fijn en edel mens is

van ons hcegegaan.

Kees Visser weer op de

wereidtoer

Zondagmorgen om 11.00 uur pre-

cies is onze plaatsgenoot Kees Vis-
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Vierdaagse impressie

Hen Z'indvooits echtpaar dal onbekend wenst te iili)vcn. ln'p de \ i- hki.il- ,

wandellochl ml in ge/c!scli;ip v.ni een hiiiieK erhl().i.'r. wa.iriiii ccn MpvliiiIc

viiendsch.ip ontstond. On/c Zaïulvoorloi legilc een \aii .'iin iinpK'-.--it."- iiii ui

tocht vasl. vv.iarvai) wi| ii liieibi) een lekeiiiiii; tonen N'ocir hel L'i-m.ik lu lIi Iü,

een keiiiaehtige uilspra.ik. die er niet om liegl. iii liet Z.iinlvooiisc jMl>,.i

weergegeven. Door de regen is de lekeiiiiig hier en d.iar w.ii gtvkkt

waarvoor onze excuses
K Si

ser (Chnssic; uit IJmuidtn vcitrok-

kcn voor /ijn pomng om ih.ins

gelieel alleen te trachten mi "loot

deel van on/e vvercld/eecn j; et / n

ranke, ruim UI nieter |jii;jc ciL'L-n

booi Ie bedwingen, ndd.it vom; |.i<ir

de/e pof:ing door allcrli.uuk icun-
slag mislukle. Een j i.ir laiiLi hci-ll

hl) de/c nieuwe tuchl. Ih ins uchi'el

alleen nauwgc/et vooihcKiil 'jn

mei', aan het loc. al overLH'liil'.n (!i|

IS een doordouwer, on/e kc ' rii

v.m harte doop ik J,i! tw, iii /!|;i

pogen /al slagen. De ecr^ti. bL-iitti

ten w.iren met ongunstig Hii ir. u

tol nu loc prachtig weer lh ix-vo.nd

zich enkele dagen geleden lei hoo,j-

te van hut eiland Wmhl Onulii /i|n

auiorn.ilisclic piloot hem niet L'Lhci_l

betrouvvba.ir voorkwam, hccli hi|

de/c aldaar door een nicuv.c l.iien

vcrv.ingen. Vandaar ginj.' hi| door
'na.ii Plvnioulh. om vand.iar om de
golt van Biskaje heen over te steken

naar S[i.inje en vand.iar lanes de
Afnka.tnsc kust ie tr.ichlcn /uicl-

Afrika te bereiken, waarhij hij

hoopt zo omstreeks de komende
Kersttijd Kaap de Goede Hoop te

kunnen ronden. Daarna /u) /'n reis-

doel vermoedelijk Ausliahe en
Nieuw Zeeland zijn. Het onilrrcekl

Kees niet aan ondcrneiningigcfst

en enthousiasme. Ek wens hem
daarom namens velen heel veel

succes. Wij volgen zijn tocht, die

met vrij is van avontuur en gevaar,

van dag tot dag. Na dit hoopvolle

begin blijven wij voor hem dunnen.
Ik hoop u. telkens wanneer er weer
nieuws IS. u dit in de/e kolommen te

melden. .Mazzel Kees!

Toeristisch predikaat

In deze rubriek heb ik altijd graag
plaats ingeruimd voor medelingen
van mijn goede vriend Theo Hil-

bers. direkteur van de Stichting

VVV. ledere weck weer komt hij

met een toeristisch predikaat. Deze
week schrijft hij mij:

..Het toeristisch predikaat is een
klein eerbewijs aan een situatie, een
persoon, een gebeurtenis of iets van
dien aard, wat gewoon toeristisch

gezien er net even uitsteekt. Met die

gedachte op de achtergrond kreeg

Aart Veer met zijn kruiwagen vol

meloenen het eerste. Deze week
gaat deze vermelding naar een nieu-

we vitrinekast. Om toch maar alle

WV-berichlen en die daarvoor in

aanmerking komen, goed aan gas-

ten en inwoners bekend te maken is

deze week voor leden van de evcne-

mentencommissie op het Raadhuis-

plein (naast de muur van Grafidijk)

een nieuwe kast geplaatst. Een uit-

stekende plaats om allerlei berich-

ten in kwijt te raken."
Nu heb ik altijd gedacht dat het een
uitstekende plaats zou zijn om be-

richten te publiceren, omdat ik het

woord kwijtraken waarschijnlijk an-

ders intrepeteer dan vriend llilbers'

In ieder geval bedoelt hij: ..Mensen

ga daar eens kijken, want wij heb-

ben weer wat nieuws." Dat zullen

wij zeker doen. De kast werd bo-

vendien met algemene inspanning

gemaakt heb ik begrepen want het

hout kwam van het circuit (ook dit

is niet helemaal duidelijk), het

zwembad schonk het plexiglas, au-

tosportvereniging Sandevocrde zet-

te de kast in elkaar en Publieke

werken tenslotte leverde de p.ilen.

hè. hè de kast staat er. en nu maar
lezen.



langplezier.
Meubelfabriek Oistemijk heeft 13 eigen toonzalen in Nederland. !n steden waarvan alles te

beleven is. Kombineer daarom een gezellig dagje-uit meteen bezoek aan een van de toonzalen

van Meubelfabriek Oisterwijk. Daar vindt U de grootste kollektie geloogd massief eiken

meubelen van Nederland. Sfeervol én degelijk. Maak binnenkort die dagtocht waar U nog
jaren plezier van hebt en breng een bezoek aan één van onze 13 toonzalen.

De kolTie is vers en de grote katalogus ligt voor ü klaar. Gratis!

SOCIAAL-CULTUREEL
WERK IN

NOORD-HOLLAND
("i(!'l(;fiiJlui;r.|(; Slu";n viiii Nrjnr'l I ImII.iihi /i|ii \f/"t uu i

fli; voorbHri.'uliri(|fn vunf h'/i Pt ovini.iij.jl pL/n '.rjii.;,]!

Miltiirrji;! werk VMV, l')fi')

/(i M(il)lx!ri f:f;n nnlvv<.'r|) pfO' (.ihu':ji:iii\'ii:i\\i\i\ fii-in^i.il i,_

w;)arin allérlr.M r(j()(;ls <iif' lii| 'iil iii'//irit.i,t/il .ik.i.i.iI

i.nllurool plan hon.'ti wivIimi vasli|i,'l'.''|'l lii|vi;i)rlii.''i'l -

fjt; sarTifinslHlIinrj van iln ,iilvii:'j.i>iiitnr,',ii:'i, :li: n::itiii;i

waarop het filati tol -jian'l t nttit, 'U; iii'iiiruii>-prri',i."lur(i

fin het jaarpriKKarmna

Bij rjfi prot.Hdiifi! rnni) hrit ti'ovini üjIii pljjn vuni Vii.\:>,il '

cnlturfiol werk (in i;inariM|ialii.'wi'i i- /i|n cirrj^jmsiili'.".,

(jroupen en finirit':r(!SV:(:iili!n /üM slcik liulroMiui Hci ,0

is rie IjcrJoelinijiiut i)i(:()(;iii.Mi duMlaa' ln.'lanrjsicUiiK) v'jo' 'i

hebben hun reakti'i kiirinijn ((ijvcn up dr; (.ün'.rïjit

prot;ecJure verordenintj voordat d'.vr; door rjo prrjvini.ii-
,

aan de Ministor van Cultuur f^cr.ri.'aii'; rjn l\/laalb'.tia|)p(;
;

lijk W«rk wordt ycstniirrt.
,

Oliniorkinqen en f(y,iV-ui:'\ kunnen '."/ordi.'ii in(|r!diirM'l

vóór 11 sept(!rnlx;r a.i lii|

Gednpiileerdr; Slati.'ii van Noorri Holland

Üreet 3
2012 HR Haarlem. >

De conc:eptproi.edurr!vi.'r<jrdifriinij SOI laal (.ollurr;''! wi.-rt..

en emancipatiewerk is te hestelli.'n lui nn p'uvmi.iali.' '.

grilfie. Dreef 3, 2012 HR Haarlem i.;l 023 103^26 ',

De kosten /i|n I I.&OöxlI. pürtokostrjn

Voor meer informatie kunt u bollr;n of schniven na.ii

bureau voorlichting 023 163309 iWilma Jacobs)

pro\/inciaal bestuur
vannoord-hdland

Alleen vakbekwame heden met de echte

ouderwetse meubelmakers-mentaliteit

zijn m staat Oisterwijk eiken meubels te

maken; zij hebben nog veel geduld en

liefde voor het vak.

Vakwerkvan de
Meubelmakersvan
Oisterwijk betekent:
• 12 Jaar garantie

• Massief Europees eiken

• Geloogd volgens oud recept

• Ongekende service, ook najaren

• Voorzien van eigen brandmerk
• Verkoop uitsluitend in eigen

toonzalen

Niet gebonden aan de

schoolvakanties?
Profiteer dan nu van onze gunstige

na-seizoenprijzen en verwen uzelf in onze
moderne, 6-persoonskomf. stenen

bugelows gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park rest. /bar, verwarmd overdekt

zwembad, tennisbanen, midgetgolf,

windsurfing, etc.

Inlichtingen& reservering:

Vrije-tijdsparJc Ermerzand

Dalerstraat, 7843 PE Erm,
telefoon 06315-4018

PULAJOEGOSUVISCH RESTAURANT

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskoolgeroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen:vanaf -15:00 uur - Tel. 28 52 85.'-

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/ Aerdenhout)

SCHILDERSBEDRIJF

IM. DEKKER
voor a/uw wit-, schilder- en

behangwerk.
5 jaar garantie
op buitenschilderwerk.

Ook leveren en plaatsen van

dubbel glas met
10 jaar garantie.

Vrijblijvend advies en prijsopgave.

Telefoon 02979 - 3137 - Mijdrecht.
Werkplaats: Kerkplein 31 - Abcoude.

LouterEuropees eiken.
De meubelmakers van Oisterwijk

reizen heel Europa al' op zoek naar

hel beslc hout: eersteklas Europees

eiken. Het wordl iarcnlaniz szelaszerd.

daarna siaat het noiz de eiizen

drooizkamcrs in.

Geloogdvolgens
oudiecept.
De kla.ssieke manier om eikehout

te bewerken is logen. Want door het

loaen komt de prachliüe tekeninc van

het hout tol leven. Dat is uitsluitend

mogelijk bij het beste hout van de

Europese eik.

12 Jaargarantie.
Omdat de Meubelmakers van
Oisterwijk met veel zorg hun meubels
maken en daarbij op de kleinste

details letten, kunnen ze U zwart op
wit 12 jaar garantie geven.

Op de kwaiileit van het eiken en de
konstruktie van hel meubel.

13 Eigen toonzalen
in Nederland.
U moet maar eens komen kijken.

Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken

beslist niet duur hoeft te zijn. U bent

van harte welkom. De kolïle is vers

en hel praehlige eikewoonboek ligt

voor U klaar. Gratis.

"

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen
deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER

Zaterdags geopend tot 16.00 uur.

's Maandags gesloten.

's Middags van 12.30- 13.30 uur gesloten.

StïRCK irvr W€RCK ^iiaaiigevend in eiken.

im^-'^a^Ki-^'.

Parallelwi^g^Uli^^ Meubélli^ou^ (koopavond donderdag)

Tóonzallii in: Amsterdmn, BerKel (ZH),

Beverwijk, Ede, Heerenveeri, Hengelo (O),

Hiilst, Oisterwijk, Roosendaal^ tJtrecht,

Valkenburg (L), Zuidlaren;, ZwöUe,
Alle toonzalen zijn geopend van maandag f/m zaterdag. j|

' ; f
•

' „ '
.

Toonzalen Hulst en Valkenburg bovendien op zondag van H.OO-IIB.OO uur»
I

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^

makelaars t> laxalcutsiii bedriils- en wooniuimlcn

G. F, Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman heijermanswefl 6. amsicrdam ?.. telex 18143
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Het raadsel van Kapiéin La Cave
Menigeen, die de oude Ned.Herv.
kerk heefi bezocht, is stil hlijven

staan voor een opmerkelijk rouw-
bord, neergehangen ter gedachtenis

aan een zekere kapitein de la Cave.
Men heeft zich wel eens afgevraagd
hoe deze man hier in Zandvoori
terecht komt maar omdat de Latijnse

tekst onbegrijpelijk is, heeft De UF
Cave zijn geheim mee in het graf
genomen. De aantekeningen in het

archief van de Nederlands Hervorm-
de Kerk, voor de beschrijving van de
protestante gemeente benut door de
heer P.v.d. Mije, lichten weliets van
de sluier op over de geheimzinnige
kapitein maar hele/naai duidelijk is

het nog niet. M/ heb ik pas in de
dokumentatie-afdeling van het

Zuiderzeemuseum te Enkhuizen een
map aantekeningen gekregen over
convooikapiteins en daar ben ik iets

verder gekomen met hel raadsel De
Ja Cave en dat wU ik hier als

.

aanvulling op de historie van Zand-
'

voort geven.

De la Cave uit Frankrijk

Uit deze stukken blijkt dat De la

Cave komt uit een protestantefamilie .

uit Frankrijk. Bij de opheffing van
het edikt van Naiites in 1685, waarbij
de geringe bewegingsvrijheid aan de
protestanten geheel werd ontnomen,
vluchtte de familie naar de repu-

bliek. De republiek die zich vooral
krachtig moest verweren tegen over-

heersing vanuil Engeland, kon deze

families, die men aanduidde met de
naam Hugonoien best gebruiken
want zij behoorden meestal lol de
bovenlaag van de bevolking. "Waar
het maar mogetijk was, werden deze
mensen ingezet en de familie De la

Cave, die volgens de zeevaaristuk-

ken uil het Zuiderzeemuseum ver-

dienstelijk had gewerkt op de vlooi

van Frankrijk, werd ingedeeld bij de
admiraliteit.

Geen werk

Maar de republiek, die erg op de
centen was, was niel van plan in

vredestijd er een uitgebreide vloot op
na te houden. De vlootvoogden
mochten hun titels behouden maar
verder kregen ze geen cent. Wanneer
ze voor hun levensonderhoud moes-
ten gaan zorgen, waren ze gedwon-
gen om zich aan vreemde mogenhe-
den te verhuren.

Nu was het in die lijd voor handels-

schepen heel gevaarlijk om zonder
bescherming de oversteek ie maken.
Builen vijandelijke landen wemelde
hel op de zee van zeerovers en

daarom begonnen de Engelse han-

delsschepen, die daar wel het meeste

last van ondervonden in konvooi te

varen. Er voeren een twintig of
dertig schepen gelijk uit en ze werden

Door B, Voets

vergezeld van tien of twaalf oorlogs-

schepen die vijandelijke aanvallen af
moesten slaan.

De la Cave, een enthousiaste verde-

diger van zijn nieuwe vaderland, was

door de bczuiningspoliiiek van de

Staten gedwongen zich in vreemde
krijgsdienst te begeven. Hij koos
daarvoor Engeland uit, waar de

Hollandse stadhouder Willem III

sinds 1688 als koning heerste.

Handelskonvooi

Uil de konvooistukken blijkt nu dat

De la Cave in 1692 een groep sche-

pen begeleidde, die specerijen uit hel

Oosten naar Engeland brachten.

Over dit konvooi is een klein stukje

.scheepsjournaal bewaard gebleven.

Daarin wordt beschreven dal de
groep bestaande uit 22-koopvaardij-
schepen en 1

1

-oorlogsschepen in het

kanaal werd aangevallen door een

vijftal Franse schepen. Engeland en
Frankrijk leefden in die dagen op
voel van oorlog en wanneer de
Fransen de Engelsen schade konden
toebrengen zou men dal niel laten.

Er was een kort treffen lussen beide

groepen maar de Fransen hadden
spoedig door dat legen deze over-

macht niets te doen was en zij weken
lenig.

In dit rapport wordt gesproken over
een treffen van twee volkeren. In de
Latijnse tekst op hel rouwbord staat

,,myopcranlibus" en dal wordt ver-

taald in het boekje van v.d.Mije met
..kapers" maar dit is niel helemaal
juist ,,Myopcrantibus" is hier zeebe-

schermers dus een patrouillerende

vloot op zee tegenover vijanden.

De ondergang

Over dit voorval wordt ook op hel

rouwbord gerept. Maar uit de Enk-
huizer stukken blijkt dat bij het

doorvaren naar Engeland het schip

van De la Cave tengevolge van

rukwinden uit de koers is geraakt en

onder de Nederlandse ku,u is geko-

men. En nu moei men de tekst

volgen op het rouwbord ,,door het

hoog oplopende water en de harde

storm brak het schip in stukken en

verging met man en muis 10 juli

1694."

De familie De la Cave had van hel

konvooi dal behouden de thuishaven

had bereikt gehoord van het afdrij-

ven van het oorlogschip dat De la

Cave bestuurde.

Men had wachtposten langs de kust

gezet en met kijkers tuurde men op
de zee om het oorlogschip te vinden.

In de Enkhuizer stukken slaat te

lezen: ,, ziende hel geschut cnde

schouwende hel schip" herkenden

zij dit vaartuig als het vermiste en

zagen hel vergaan. Het was onmoge-
lijk om hier te redden. ,, Enkele

dagen later" zo leest men op het

bord spoelde het lijk aan op het

strand te Zandvoori en op verzoek

van vrienden en familie werd zijn lijk

op eenvoudige wijze bijgezet in de

kerk van Zandvoori". Ter gedachte-

nis aan deze trieste gebeurtenis werd

een rouwbord met plechtstatige tekst

opgehangen en zo kan men nu nog
zien dat iemand van buiten ons dorp

zulk een belangrijke plaats door zijn

ongeluk voor de kust bij ons heeft

ingenomen.

Brooddronken

ZANDVOORT - Zondagmorgen in de
vroege uurtjes werden door surveille-

rende .agenten drie Amsterdammers
aangehouden, die met een aantal ter-

rasstoelen zeulden. Bovendien waren
ze van plan een vlag te strijken bij een

paviljoen aan de boulevard. Ze begre-

pen zelf niet goed hoe ze aan de
terrasstoelen kwamen. Die waren ze

duidelijk tegengekomen, bovendien

bekenden ze ,.wel wat melig te zijn".

De politie bracht hen bereidwillig naar

het politiebureau om eens goed te

kunnen nadenken.
In de vroege morgenuren meldde een
ondernemer de vermissing van twee

terrasstoelen van zijn terras op het

Badhuisplein. Die waren in ieder geval

snel terugbezorgd.

«^ULLUM v.d. WLKFK

Coen uit de Schoolstraet had maen-
dag de hiele dag z'n witte pet op.

Z'n graize had ie thois-elaete.

Dal geeft meraekels mooi weer de
eerstkommende daege.

DUBBELE KEUZE/NONZESHOWROOM

Autobedrijf

'\^VERSTEEGE
i Pakveldstraat 21 - Zandvoort - Tel. 02507 - 1 23 45

TALBOT

Bronzen medaille voor Ronald Hage

ZANDVOORT - Ronald Hage (17) uit

Zandvoort heeft op de internationale

chemie olympiade in Burgas (Bulga-

rije) de bronzen medaille behaald. Hij

was hiermede de beste Nederlander,
omdat hij ook de nationale voorronde

heeft gewonnen. De nummers twee en
drie uit Nederland, respectievelijk Bart

Geerlings uit Papendrecht en Ellen

Hilhorst uit Zaandam, eindigden vlak

na Ronald Hage en vielen juist buiten

de prijzen.

Het Nederlands middelbaar onderwijs

levert leerlingen af. die in het vak
scheikunde op Europees niveau hoge
ogen gooien en deze worden uitgeno-

digd mee te dingen naar internationale

prijzen.

De organisatie van de landelijke voor-

ronde was in handen van het bestuur

van de sectie scheikunde van de Neder-
landse vereniging voor het onderwijs in

de natuurwetenschappen. Deze afvaar-

diging werd tijdens de reis naar Bulga-

rije onder andere begeleid door oud-

voorzitter ir. J. Hoekman van de sectie

scheikunden van de VNON.

Veel lof was er uit andere landen voor

de prestatie van de Nederlanders en in

het bijzonder voor Ronald Hage. De
volgende chemie-olympiade wordt van
3-13 juli 1982 gehouden in Stockholm.

Ronald zelf is bijzonder enthousiast

over de reis die hij naar Bulgarije heeft

gemaakt. Behalve twee testen één
praktikum en één theorie bleef er veel

vrije tijd over. ,,Wij zijn naar het

strand geweest, er was tijd voor bezoe-

ken aan interessante punten, en wij

boften helemaal, want het was een dag
eerder afgelopen. Toen zijn wij met het

vliegtuig naar Sofia gegaan en hebben
daar nog twee dagen doorgebracht",

vertelt hij, meer dan tevreden met de
behaalde medaille en de zo geslaagde

vakantie.

film-inn-

ZANDVOORT - Morgeniivond, .'^l

juli wordt in de openbare bibliotheek

aan de Prinsesscwcg de film ..De Spie-

gel" vertoond van Andrcj Tarkowskij.
Medewerkenden zijn onder andere:
Ignat Danzilew. Margarite Terechown,
Oleg Hankowskij, Anatoli Solomizyin
en Grinko.
Het scenario is behalve van Andrej
Tarkowskij ook van Alexander Mischa-
rin.

Muziek van Eduard Artemjcw en is

een produktie van Mosfilni uit \915.

Aanvang van de voorstelling is 21.00
uur. Men zegt hierover;

Nog altijd is met name de Communi.sti-
sche Parlij in de Sovjet-Unic bang voor
de moeilijk te duiden , .elitaire" kunst-

film. Conservatieve kritici en de CF
huldigen nog steeds de leus van Lcnin:
,,Film is voorde massa". Maar moder-
ne Russische kritici menen dat de tijd

van de socialistische film voorbij is en
dat ook de Russische maatschappij
complexer is geworden en daarmee de
spiegel van de maatschappij: de kunst.

Desondanks heeft de CP een probaat
middel gevonden om het maken van al

te artistieke of niet geheel socialisch-

rcatistische films te bemoeilijken, na-

melijk men heeft een indeling in cate-

gorieën gemaakt. Kort samengevat: De
Spiegel van Andrej Tarkowskij viel in

de 3e, de laagste categorie, kon daarom
niet naar het festival in Cannes in 1975,

kreeg een beperkte distributie in arbei-

dersclubs en leverde geen inkomsten
voor de maker op. Reden: de film zou
veel te subjectief zijn, verschrikkelijk

moeilijk en elitair.

De film is inderdaad het hoogtepunt
(volgens de Russen het dieptepunt) van
subjectiviteit. Tarkow.skij maakt zich al

filmend steeds verder los van het tradi-

tioneel uitbeelden van een verhaal.

Tarkowskij (in een door de VPRO
uitgezonden intervieuw): ,,FiJm is niet

voor iedereen. Er is een te grote

verscheidenheid aan publiek, maar
men verwijt het de regisseur als een
film te complex is, terwijl het aantal

mensen dat deze zogenaamde moeilij-

ke films begrijpt, steeds toeneemt.
Natuurlijk richt de filmer zich niet tot

de grijze middelmaat, het commerciële
gemiddelde van het kijkersvolk. Hij

probeert persoonlijk getinte films te

maken, die echter door de slechte

distributie (in Rusland) maar door wei-

nigen te zjen zijn".

Niet alles hoeft begrepen te worden;
het is de slechtste kunst niet die de
fantasie in gloed zet, allerlei gevoelens

oproept, barokke, soms bizarre,

vreemde die niets met het vertoonde te

maken schijnen te hebben, doch lang

doorwerken en allerlei geheimzinnige
dingen kunnen doen in het onderbe-
wuste.

Als je enig inzicht in De Spiegel zou
willen krijgen, zou je eigenlijk beeld
voor beeld moeten bekijken. ...en wat
komt er dan nog van^ over. Kreupel
samengevat kom je tot de conclusie dat

de film uit drie lagen bestaat: de eerste

is het autobiografische verhaal van
Tarkpwskij's relatie met kind, moeder
en vrouw (de beide laatsten worden
door dezelfde actrice gespeeld, respec-

tievelijk met opgestoken en hangend
haar); de tweede is de herinnering aan
episodes uit zijn jeugd; de derde betref-

fen de dagdromen en nachtmerries uit

zijn kinderjaren. Deze drie lagen zijn

dicht met elkaar verweven, verleden en
heden gaan zonder waarschuwing in

elkaar over. Journaalopnamen zijn in-

gelast, (van de Spaanse Burgeroorlog,
de evacuatie van Moskou, de bevrij-

ding), Tarkowskij's vader leest gedich-

ten (,,midden op de weg door ons leven

bevind ik me in een donker bos"),

maar de juiste weg is moeilijk te

vinden", gesproken door de acteur

Smoktoenowski). kleur en zwart-wit

wisselen elkaar schijnbaar willekeurig

af.

Officiële

Volvo-dealer

H. P. Kooijman
BV

^AMDVOORT
Br-iOHiodestraal 8,

tol 02507 1 32 42
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Orgelconcert in Herv. Kerk

Elke werkdag van
halfnegen fot halféén

en van half twee tot

half ies geopend.

Bovendien zaterdags

van 10,00-12.00 uur.

U bent welkom.

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats.

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e. o.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
AdriaanPaUMilaan 27 29 te Heemslede Tel 023 288SS0*

ZANDVOORT - Dinsdagavond 4 au-

gustus zal in de Nederlands Hervormde
Kerk aan het Kerkplein een orgelbcspc-

ling worden gehouden.

Organist is Willem Hendrik Zwart,

geen onbekende in de orgelmuziek.

Deze heeft het programma samenge-

steld voor deze dinsdagavond dat onder

meer werken omvat van Jan Zwarl,

Joh. Seb. Bach, Georg Friedrich Han-

del en hemzelf.

Ongetwüfcid zal menig orgellicfhcbbcr

met belangstelling uitzien naar de ver-

tolking van Bachs , .Toccata en Fuga

d-moll" en niel minder geïnteresseerd

luisteren naar de bewerking van Jan
Zwart van psalm S4.

Dit concert wordt gehouden op iiiitialicr

van de ,,Vriendenkring rondom het

orgel" in samenwerking met de Her-

vormde kerkvoogdij, en vormt de eerste

van een serie van vier concerten op de

dinsdagavond.

Dank zy de onlangs uitgevoerde orgel-

restauratie acht men het orgel van du

kerk nu zeer geschikt voor een concerte-

rende taak en men hoopt natuurlijk dal

veel liefhebbers de weg naar de kerk

zullen weten te vinden. Aanvang van de

concerten is 20.00 uur.

W^

rjv

I let Nedcrlandsi' Sleutel- en

Slolcn/spcciiilislcn (lilde is door l.lps

Sloten labriekcn b.v. als sub-liccniie

liDudtr gemachtigd de l.ips-Keso

sleutel te kopiëren. Voortdurende

kwiililcitsbcwaking tn dcgcava

teerde machines van het Ciilde

garanderen u zekerheid

en vciliKficid. AKccrt bij

de gemachtigde dealer

krijm u het originele

Zekerheids bewijs.— t;wni:Aij:Ri

d. MeerSIcutel.servicc

llinni'nm'i; li Ueeinsleili'

'lfl.ll2.U2H II4>)II

^.

AHijdsriden

Ook^'^^It

01

UUI

^ N Uw hulp*

'"• r y
voor het f

^jrfi» /chemisch
reinigen van^

aluw kleding en gordijnen,

vloerkleden, dekens, slaap -<

IS zakken en lakenpakketten

'

am stomerij/drycleaning ^ ^

imanette
Zandvoort, Grote Krocht 21

Heemstede, Zandvoortselaan 69
Bloemendaal, Bloemendaalseweg 23^

Haarlem, Jan Gijzenkade 163
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OMS GROTE SUCCES

!

HOTEL

KOfflE
250 gram
roodmerk kwaliteit,

snelfiltermaling

VASTE LAGE PRIJS:

979
NU EXTRA
Bij aankoop

NUTROMA
kofftémelk
(inhoud 0:2 Itr.)

-'~'^:g?Sïr^

Vit onze diepvries

:

KAIMT en KLARE
originele Italiaanse

ZOLANG D
VOORRAAD STREKT!

HELLAS

TABimEN
diverse smaken
100 gram zwaar

HEILIGEN BRUNNEN

T'':'^rrj^a} ï;:j-ï; -J •• t^rfSTF»

fris en
sprankelend

VOOR

SMITHS CHIPS

zakjes

voor

MARGHERiTA-
PIZZA VASTE LAGE PRIJS

GROENTEN DUUR?

SPERCIEBONEN
baal 450 gram

HELLEMA

KOEKEN
zoek uit: weekend- pinda- of
koffiekoeken, Zaanse daalders
of Drentse koeken

let
op

SPECIAAL VOOR U iNGEKOCHT EN VOORZIEN
VAN UiTZONDERLJJKE PRIJZEN,
MAAR DAARVOOR GELDT DAN OOK:
PAK MEE, WANT HELAAS OP IS OP?

f.

N

r-

U

f

-

BADSTOF/STRETCH

HOESLAKEN
zomers heerlijk koel en
s'winters lekker warm

lASPEL

AS^

W^'^'S^

met
KEMA-
KEUR
10 meter,
maximale
belasting

(afgerold)
10 amp.
2200 watt

WIJ KÜCHTEim EEN.PARTU AARDEWERK

grote sortering

ZOEK UIT;

origineel en
grappig

zoehuitMB

DE OUDERWETSE
MILIEU-
VRIENDELIJKE

VUEGEN-

VANGERS
(kleefrollen)

let op:

rollen

voor

met
leuk decor

NEEM MEE

mmm
jmmr
verchroomd, voor warme en
koude dranken, inhoud c.a.1 liter

Voor uren leesplezier!

LEUKE

KABOUTER-

VERHALEN
met grappige tekeningen

DE NIEUWE
AVONTUREN VAN

PIETJE BELL
zoek uit:

2.91
•••••••• <^'

TAFEL-

TENIIISSET
voor 2 personen, geheel compleet,
bestaande uit: 1 net met 2 tafel-

klemmen en
2 bats met
2 ballen

BIJ
ONS:

STRUKPLANK

OVERTREK
met veerkrachtige rug en gemetal-
liseerde laag, geschikt voor elke
plank tot 125 X 38 cm

•

)

i

ï ?^;*^i^'^ö^ 55, * Zwanenburg Dennenlaan 19,* Zandvoort Burg. Engelbertsstraat 21/* Nieuw-Vennep Hoofdweg 1185
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Zon
Daar was-ie dan ,,de zon". Na bijna

een maand afwezigheid zag het strand

t/a'n Zandvoort er op maandagmorgen
ep klein beetje uit zoals dat behoort.

Dinsdag werd het.een druki<e dag en de

lezersverwachting voor de rest van de

week is niet ongunstig te nomen. Mis-

schien dat augustus dan eindelijk de

hoogzomerlemperatturen brengt waar

wij al zo lang op wachten.

IVliss /Mr
lèeach
p^n evenement dat in ieder geval op
het st rand plaats zal vinden en niet

afhankelijk i^ van zonneschijn is de
verkiezing van Mr. en Miss Beach
1081.

Zaterdag 8 augustus vindt dit festijn

plaats, en wanneer het mocht regenen
^pTÓt het buitengebeuren (zwembad)
verplaatst naar binnen (Riche).

Cyjfganisatoren hebben het evenement
bi^na „rond". Het belooft een groots

spektakel te worden, er komt een
lankier over het zwembad, er is een

.•>:belband aanwezig, de prijzen zijn

bekend, de bekers besteld, het wachten
.' .lleen nog op wat meer deelnemers.

I }nlp Methorst voorzitter van de evene-

;Vi!htencommissie en tevens voorzitter

M de jury zegt dat hij toch minstens
'yï deelnemers moet hebben, momen-

teel hebben zich zes gemeld, waaron-
der de prijswinnares van het Miss
Grand Prix festival 1980. De aanmel-
dingen die binnen zijn waarborgen een
stijlvolle miss Beach verkiezing zegt

hij, doch meer deelneemsters /ers zijn

wel gewenst, omdat anders het hele

evenement niet door kan gaan.

Qezien de vele mooie meisjes die,

^odra de zon schijnt, op het Zandvoort-
se strand te vinden zijn, moet het toch

hiet moeilijk zijn om tot een redelijk

aantal deelneemsters te komen. Tot nu
toe hebben zich echter weinig Zand-
Voortse meisjes gemeld. Hier nogmaals
de eisen waaraan men moet vooldoen:

jJeelname staat open voor dames en
heren vanaf 17 jaar. Gehuwd is geen
Jbezwaar, topless is ,,uit" bikini of
badpak verplicht. Deelnemers worden
jbeoordeeld op houding, mode en be-

weging, het mode-aspekt zal zeker naar
Voren komen bij de show in vakan-
^iekieding of vrijetijdskleding.

'Aanmeldingen zijn nog mogelijk tot

Voensdag S augustus, dus trek de
-stoute schoenen aan en meld je aan,

;(de show mag op blote voeten gelopen
iworden).

Bij de VW, Postbus 212, Zandvoort
en vergeet niet een pasfoto in te slui-

ten.

|Vuurwerk
V

Het vuurwerk dat afgelopen zaterdag-

Jr "ïi I
I

: ••il
I

,=

Tips on suügcsiJL's: lijm of m 17.(M)tiiir02.V28.^3.'<{)

door

avond heeft plaats gevonden is wel met
een sisser afgelopen. Kwam er 's mid-

dags, na een hele dag regen, een
waterig zonnetje door en wreef Leen
Brand zich in de handen, dat het toch

wel zou lukken, de gehele entourage
was toch wel wat aan de natte kant.

Het werd wel echt gezellig in de Camel
club, maar veel toeristen en Zandvoor-
ters op de boulevard, nou nee. Erg
druk was het op het terras, maar door
het vochtige weer kwamen de pijlen en
sterren, het was een typisch ,,lucht- .—^ • j»
vuurwerk" toch niet zo hoog als ver- |;^l*l¥lCl IC
wacht werd. Het was in ieder geval een
goed initiatief en voor herhaling vat-

baar.

gevaren.

Er waren ongeveer honderdveertig

deelnemers, en het doet ons deugd dat

Rob Heilbron met partner (Marleen de

Wilde) met hun Hobie 16 in de overall

klasse derde werd. Een goede presta-

tie, waar de Zandvoortse zeilwereJd

terecht trots op is. Bovendien werd de

hegomonie van de ,,darts" die bij de

Texelrace alle prijzen in de wacht

sleepten, doorbroken. Proficiat!

Zomernacht
feest
Leen Brand, strandpachter van zowel
de Camel Cli^b als Riche, is onvermoei-
baar in het bedenken van attrakties.

,,Een mens moet wel, want ^met dat

natte weer komt het water tot aan mijn
lippen", heeft voor aanstaande zater-

dag een zomernachtfeest geplannd in

„Rjche". Voordeel is dat dit niet zo
weersafhankelijk is, nadeel dat op die-

zelfde datum het grote jazzfestival op
het Gasthuisplein plaats vindt. Leen
verwacht toch wel veel bezoekers, want
niet iedereen is natuurlijk „jazz-min-

ded".

Er komt een steelband, een uitgebreide

barbecue en mocht de temperatuur
buiten wat kil zijn voor een zomer-
nachtfeest, binnen zal de temperatuur
ongetwijfeld stijgen tot ongekende
hoogte. Dus diegene die het jazz ni-

moei' wil ontwijken weet waar hij

terecht kan.

Proficiat!
Het afgelopen weekeinde werd de be-

kende tocht Hoek van Holland Scheve-
ningen Hoek van Holland gevaren.

Een vermaarde zeilwedstrijd, die open
staat voor catamarans alle klassen.

Zaterdag was het weer te zwaar, maar
•zondag werd de tocht onder, voor
zeilers, gunstige weersomstandigheden

wedstrijden
Het komende weekeinde wordt het niet

alleen druk in het dorp in verband met
het lustrum van de stichting „Jazz
behind the beach", ook op het

zuiderstrand worden behoorlijk veel

lieden verwacht.

Bij de watersportvereniging Zandvoort
worden namelijk de Prindie wedstrij-

den, in de klassen 15, 16 en 18 gehou-

den, een zogenaamde pointregatta. Er
worden dit weekend zo'n veertig sche-

pen verwacht plus bemanning, zo'n

kleine honderd man dus.

Onder de deelnemers bevinden zich

onder andere Bas Nederpclt; Europees
kampioen 1979, Rob Bossink, en de
kampioen 1980 Marco de Boer.
Dit is de laatste pointregatta want het

weekeinde van 8 en 9 augustus worden
in 's Gravenzande de Nederlandse
kampioenschappen verzeild.

Deze pointregatta is een aardige war-
ming-up voor Zandvoort want over
veertien dagen worden de Europese
kampioenschappen voor de kust van
Zandvoor verzeild, en treedt de SWZ
als gastheer op. Dan komen er zeker
honderd boten plus bemanning naar de
badplaats, waarvoor de nodige organi-

satie wordt vereist.

Geslaagd!
Ondanks hef feit dat het weer zaterdag

niet bepaald aanlokkelijk was om te

Telefoonnummers

die belangrijk zijn:

StrandpolKie Rotonde 13545

Kinderkamer Rotonde 14445

Reddingsposten:

Zuid(Brokmeier) 12687

Noord (Piet Oud): 12376

ZRB Naaktstrand: 18431

overwegen op zondag aan een toer-

tocht deel te nemen van zo'n 150 km,
vertrokken zondagmorgen om 8 uur 59
deelnemers vanaf strandpaviljoen 8 om
de jubileumtocht van de Olympia te

fietsen.

Via Lisse - Abcoude - Muiden - ffpcn-

dam - IJmuiden - Overveen arriveerde

men tenslotte weer in Zandvoort.
Zo slecht het weer zaterdag was, zo
tolerant waren de weergoden zondag.
Men kon in ieder geval starten met een
zonnetje en wind in de rug, dus mijn
liefje wat wil je meer. Het eerste

rustpunt was in Schone Gein, en toen

hadden de deelnemers er toch al zo'n

65 km opzitten.

Via Weesp en Muiden over de Schel-

lingwouderbrug, en toen begon de
wind tegen te zitten, terwijl hij boven-

dien in kracht toenam. Onmiddellijk

werd het tempo aangepast, zodat er

geen achterblijvers zouden zijn. Ook
de mensen met pech, die snel en
vakkundig werden geholpen door Ver-

stecge die de bezemwagen bemande,
werden snel teruggebracht door de

;ichlcrstc captain, zodat de groep fiet-

sers wel bij elkaar bleef.

Het tweede rustpunt Purmercnd werd
blij begroet, want de kilometers begon-
nen wel te tellen, en enkelen hiidden

het gevoel dat de afgelegde 115 km in

hun benen meedraaiden.
De laatste veertig kilometer kreeg men
de wind pal legen, en het werd nog een
heel getrap om ook dat laatste „schuif-

je" te nemen. Omstreeks kwart voor
vier arriveerde de wielerkaravaan in

Zandvoort.

Strandfiets
In de periodiek ,,De fiets" met akiuele
informatie uit binnen- en huiienland
wordt gewezen op een strandfiets. In

Californië wordt een speciale strand-

fiets gemaakt (ook geschikt voor het

fietsen in duinen en bossen), de zoge-
naamde ,,beach-cruiser".

In Amstelveen wordt deze fiets door
DuisCycle Products geïmporteerd. Het
gaat hier om een fiets met breed stuur,

een versterkle voorvork en ballonachti-

ge banden. Nu niet direkt een fiets voor
een tocht over verharde fietspaden,

maar het lijkt wel iets voor moeilijk en
mul terrein.

Wanneer deze fietsen populair worden,
kan men wellicht in navolging van de
strandzesdaagse van Hoek van Holland
naar Den Helder, iets dergelijks orga-
niseren voor fietsers.

nieuws
Voor zover bekend is de afgelopen

week een bijzonder rustige geweest

voor zowel de ZRB als de strandpoli-

tie. Berichten over de eerste zonnige

dagen deze week zijn nog niet binnen.

Momenteel is het weer goed, dus hou-

den zo!

, ÏJü"»-

Een zomerse zondag op het strand van Zandvoort. Deze foto werd genomen op 19 juli 1981. Foto: Europress.

iEerste lustrum

Jazz behind the beach
.'2ANDVOORT - Het komende week-
«einde staat Zandvoort dus in het teken
(Van de jazz, in dit geval jazz met een
hoofdletter, want de diverse formaties

<.die zullen optreden zijn internationaal

^bekend.

^Vrijdagavond 31 juli begint het festival.

;'.In twaalf café's valt die avond live jazz

i-te beluisteren tot de vroege morgenu-
Jiren.

fZaterdag 1 augustus begint het festival

J's middags tot leven te komen met de
«istreetparade, die ook dit jaar weer
I;wordt begeleid door de Joseph Lamm-
'!band. Ditmaal is deze band met een
/eigen geluidsapparatuur getooid en zal

J.er ,,een gekke bende" van maken. Ook

'-• (Adverieniie)

l VAKANTIE IN :
^HEENIAND?:

\
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WONENGRÜIL
AANGEBODEN: luxe EENGEZINSWONING;

6 kamers, badkamer met ligbad, mo-
derne keuken, carpon en tuin

in ALKMAAR.
Huur f 725,- per maand.

GEVRAAGD: EENGEZINSWONING of

BENEDENHUIS in ZANDVOORT.
Inlichtingen:

teL 072 -61 64 59

REPARATIE
van alle soorten

DAK
BEDEKKING

TeL 02507 -173 53

l^iet het enige, wel het beste adres

.••-. Atelier De Buts
Gebrandschilderd glas

Grote kollektic medaillons

Glas in lood • Restauratie

Specialiteit:

medaillons naar foto of dia

Taferelen Oud-Zandvoort,

Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag open

INBRAAKPREVENTIE
Alarm-

apparaten
v.a.35,-

Tel. 02507-17353

Gratis advies.

Sleutels weg ?
Slot defect ?

Versteege helpt direct

!

¥EÜSTEEGE IJZERHANDEL
Pakveldstraat 19 - Zandvoort • Tel. 1 25 54

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!
Wij verhuren:

bedden, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.

voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,

TELEFOON 121M/13713.
Privé na 18.00 uur 16658.

uitvaartverzorging
iiennemeriand bv
Dag en nacht
bereikbaar
Keesomstraat61,
telefoon 1 53 51.

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533

Informaties betreffende begrafenissen ofcrematies geheel vrijblijvend.

bouwes' agenda

j^^ bouwes hotel
^^^

vrijdag 31 juii:

v.a. 18.00 uur: koud buffet
a f. 30,- p.p.

v.a. 21.00 uur: GREETJE KAUFELD
zingt jazz met de 757 Jazzband

zaterdag 1 augustus:

v.a. 18.00 uur: warm buffet
a f. 30,- p.p.

met muzikale omlijsting van
MILLYSCOTTenhet

Rein de Graaf-Dick Vennick Kwartet

zondag 2 augustus:

v.a. 15.00 uur: thé-dansant
v.a. 19.00 uur: diner-dansant

met levende muziek

Reserveer bijtijds.

Voor inl.: bouwes hotels: 02507-15041

Hondenkapsalon

RENEE
Gevestigd sinds '56,

voor vakkundig knip-

pen - scheren - trim-

men - wassen - oor-

en voetbehandeling.

Mevr. Retiee Truder,

Van Ostadulmt 26, tel.

15626.

Uw adres voor

el3sL kousen, paities,

inje- en enketstuicken,

ook naar maat

. Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

Diverse merkfietsen,

brommers,
crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen, banden en

accessoires.

Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKON
KOCHSTRAAT 8 -ZANDVOORT

(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN.

• Tl

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA, Zandvoort,

telefoon 17093

GroetitsptantM imrt iduit

Groente- on bhMNnztdon

Zaaigrond

•fiffypots

Bestrpngi-n

be)nwtii{snidMen

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEHMRDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:

Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

Uw hart in vuur
en vlam met
bloemen van:

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
HalIcstniBt 65 - Zandvoort

Tel. 02507-1 20 60

De specialist voor al uw bloemwerken.

BOD GEVRAAGD
op

HGEKWOIMIIMG
Weimarweg 5

2 onder 1 kso, met voor-, zij- en achtertuin op
het zuiden. Vrijstaande garage en caravan-

overkapping, stenen schuur.

Ind.: grote doorzonkamer, moderne keuken, 5 slaap-

kamers, badkamer met ligbad, 2 toiletten. Alle kamers
centraal verwarmd (gas) + warm en koud stromend
water. Rustige ,,groene" buurt nabij centrum.

Leeg te aanvaarden.

Géén makelaarskosten.

Tel. 02507 -163 49.

ën nieuweVolkswagen
ofAudi,nu meteen heel

*

wegenbelasting cadeau!
Unieke kansom uw vakantiebudget te venuimen.

En dat hele jaar wegenbelasting catieau geldt vanzelfsprekend

ook als u een dieseluitvoering ofauto met gasinstallatie koopt.

Een mooie meenemer die echter niet langer geldt dan tot

15 augustus 1981. Dat u dan bovendien óók nog kunt rekenen op een

extra hoge inruilprijs voor uw huidige auto is natuurlijk helemaal

mooi meegenomen.
Maar ja, we zitten zo krap in onze occasions... vandaar.

Een heel jaar wegenbelasting cadeau bij

uw actieve VJX.G dealer voorVoll^agen en Audi:

AUTO STRIJDER BV
B. van Aiphenstnat 102/Van Lennepweg 104 - ZANDVOORT • TeL 02507 • 1 45 65

V-A-G

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag

5.000,-

10,000,.

15,000,-

20,000,-

25,000,-

48
mnd.

150,95

289,14

427,34

565,53

703,73

60
mnd.

129,93

247,15
364,37

481,59

598,81

96

mnd.

98,93
184,15

269,92

355,68
441,44

120
mnd.

238,43
313,71

388,99

12

Ie en 2e hypotheken tot 125% mogetijk
Informeer eons'

KUNSTGEBITTEN REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, talefoon 02507 - 1 43 65.

In verband met ziekte tot nader bericht

AFWEZIG.

AUTORIJSCHOOL

PHIL WAANING
Net iets beter.

Eventueel met anti-slip.

Rijks gediplomeerd.

BRUGSTRAAT 20, Zandvoort,
Telefoon 02507 - 12071

Foto Quelle
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen.

DROSiSTERM

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort

^W "^aU

Helmerssiraati - Zandvoort
telefoon 02507-12150

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkolaats.

Werkplaats: Swaluestraat 41A
Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort

Tel. 02507 - 1 52 25

SNOEKS
162 55

Glazenwasseri/ - Schoonmaakbedrijf

Keesomstraat 181 - Zandvoort.

Drogisten/

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel.02507-1 61 23

PEDICURE
mevrouw C. Landmeier

Behandeling aan huis
Telefoon na 18.00 uur

02S07-146W

Veilinggebouw

De Wme Zwaan
in- en verkoop en

opslag van inboedels
en goederen.

Dag. geopend v. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.

Tel, 12164/13713,

na 18,00 uur 16658.

Fa. WATERORINKER
Souterrain.

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

't STUFSELKISSIE

Dikke meiden-

mode
Tolweg 32

ZANDVOORT
I Tel. 1 29 52

GLAZENIERSBEÜRIJF

Glas in lood ramen

Gebrand.schilderd glas

Advertenties

worden toch niet

gelezen.

Dit is een advertentie

5 minuten

POSTERFOTO
Klaar terwijlu wacht/

Posterfoto 30x40 cm
slechts

PASFOTO'S
4 stuks

20,00

10,00
Galerij Kerkstraat, winkel 8

DEZE WEEK NOG ENKELE PAREN

Helïoform schoenen

voor Yz prijs

Teenslippers
afgeprij.sd naar

U Mi D üiJi Cn Ér%^ Wm iwEi <ul
Diaconiehuisstraat 5A - Zandvoort

Vooral uw
SCHILDER-, BEHANG- en WITWERK

A. J. KLEilVHOUT
Eendrachtstraat 30 - Haarlem

Tel. 023 -32 47 78

q^^.
qMAN

', ;.KEpKTiFlÖTECHNIEK

: Hïfèi'lemv tialefoon 023-324478

ÖpkM^e vêkantietijdf

AUG. V. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw^

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Trodford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het

over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met

waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG'

DE WIT VERHUIZINGEN

iHcKENPE
VBWUIZB^S

A. J. V. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02S07 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Sdioenenkast voor

10 paar schoenen

139,-
Het Kastenhuis

Grote Krocht 25,

telefoon 17751.

Boekenkast
grenen, zwart-wit

172 X 80x24 cm

89,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25.

telefoon 17751.

»»

r ïoobgieter'*
Th. A. Loos v/h Weber

Pasteurstraat 14, 2041 VA Zandvoort,
Telefoon 02507 • 15207 - 14839

WINKEL GESLOTEN
van 27 juni tot 3 augustus.

G.Kol
Sunuitongat7.

telefoon

13212
auto-brandleven

alle verzekeringen

GARAGE
ELITE

Dr. Schaepmanstraat 1,

hoek Brederodestraat

Tel. 1 67 68

Geopend van 7.30 tot 22.00 uur.

Direct/e en personeel willen

iedereen die onze opening tot een
succes heeft gemaakt hierbij

dankzeggen.

Te huur;

KAMER
centrum Zandvoort.
/ 400,- per maand.

Br. onder m. Z 539.

Echt lekkere

APPELPUNTEIM
hebben wij...

} BAKKERIJ

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

^^i^*^*^^Ê^t0i^Êfi^0m0i*i^^Ê0^^^^^0^0i^i^*i^0^0t

\ ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
a

• levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

: In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuwsf
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zandvoort
nieuw

Uitgeefstcr van:

• Zandvoorts Nieuwsblad

• Heemslecd.se Courant

• Hoofddorps/Vennepcr Nieuwsblad

• Zwancnburg/Halfwcgsc Courant

• Badhoeve/Slolcnse Courant

• Aalsmccrsder Courant

• Uithoornse Courant/Ons Weekblad
• S(rcekb!ad/De Ronde Vener

Hoofdkantoor:
Aalsmeer: Dorpsstraat S -

Telefoon 02977 2 84 11

GASTHLISIM.KIN 12 - ZANDVOORT - TEL. 02507 - 1 71 66- OPLAGE 3400 EX

COUiGÊ IH CONCÊPTBMEFAAN HOROO

r wordt géén exploitant

andvoort gezocht
ZANDVOORT - Dinsdagavond 11 au-

gustus wordt in de openbare vergade-

ring van de commissie Algemene Zaken
en Ruimtelijke Ordening het concept-

antwoord van het college besproken,
naar aanleiding van de plannen van de
Canadese Zakenman Michael J. Hordo.
Het college stelt zich in dit concept-

antwoord op het standpunt dat de
plannen van Hordo voor een verbou-

wing van Bouwes Hotel en Bouwes
Palace los moeten worden gekoppeld
van plannen voor het circuit. Een derge-

lijke koppeling „kan het college niet

aanvaarden", omdat door Hordo bij de
presentatie van zijn plannen in januari

jl. met geen woord gerept is over een

intensiever gebruik "van de racebaan.

Cenav

Duidelijk is de laatste weken echter

geworden dat de aandeelhouders van

de Cenav juist deze clausule wil verbin-

den aan een overdracht van de aande-

len van de exploitatiemaatschappij aan

Hordo. In principe was de koop van het

aandelenpakket door Hordo van de

Cenav reeds „rond", doch afgerond is

deze nog niet, hangende deze laatste

eis van de Cenav, die volgens Hordo bij

de transaktie niet ter sprake is geweest,

en ook niet met zoveel woorden in zijn

brief aan het gemeentebestuur wordt

genoemd, (zie Zandvoorts Nieuwsblad

d.d. 30 juli 1981).

Aktiviteiten

In de brief van Hordo aan het gemeen-
tebestuur worden wel een aantal aktivi-

teiten genoemd die naar het oordeel

van de Canadese zakenman het best in

één hand gehouden kunnen worden.

Zo wordt er in zijn schrijven gezegd:

,, Met de medewerking Uwerzijds en

verdere steun van groepen met één be-

lang, wordt het mogelijk gemaakt dat

voor Zandvoort een groot aantal zaken

gerealiseerd kan worden - waaronder
betere werkgelegenheid en huisvesting -

terwijl de financiële druk op de inwoners

verlicht kan worden. Naar onze mening
is zulks echter mogelijk met een volledig

programma voor heden en toekomst,

tezamen met een juiste exploitatie door

één organisatie en de volledige steun van

de gemeenschap".

Reaktie

Het antwoord van het college wijst

deze suggestie echter sterk af. ,,Er

wordt geen exploitant van Zandvoort
gezocht; wel is ons gemeentebestuur
bereid elk partikulier reëel initiatief te

steunen dat kan bijdragen tot een

gezonde ontwikkeling van Zandvoort"
aldus de conceptbricf van het college.

Bovendien wijst het college de Cana-
dees erop dat er in ons land bij iedere

planontwikkeling rekening moet wor-
den gehouden met de wetten, verorde-

ningen en beleidsuitgangspunten van
de diverse besturen (Gemeente, Pro-

vincie en Rijk). ,,Binnen dat kader dat

vooral wordt bepaald door het vigeren-

de bestemmingsplan, zal de uitwerking

van welk plan dan ook moeten plaats-

vinden en is er slechts zeer beperkt

plaats en ruimte voor fantasierijke ge-

dachten."

Motie

Door het college wordt in haar ant-

woord aan Hordo verwezen naar de
motie van 19 november 1979. In deze
motie wordt het college opgedragen
voorstellen voor te bereiden om tot een
ander gebruik te komen van het circuit-

terrein opdat de raad voor 1 januari

1982 zal kunnen besluiten tot opzeg-
ging van het contract met de Cenav.
Momenteel houdt het college zich met
deze opdracht bezig.

Deze motie staat dus in lijnrechte

tegenstelling tot de plannen van Mi-
chael Hordo, die juist een intensiever

gebruik van de racebaan voorstaat, ook

al is dit dan niet op het terrein van de
autosport. Wél wordt er gesproken van
motorraces, al dan niet met zijspan, en
aantrekkelijker en opwindender pro-

gramma's.

Sport

Uit de brief van Hordo blijkt dat het

element ,,sport" goed is vertegenwoor-
digd in zijn plannen. Behalve een
paardenrenbaan (droomwens van de
Stichting Hippordrome Zandvoort),
komt ook verplaatsing van de voetbal-

velden Zandvoortmceuwen) én uitbrei-

ding van deze in het binnencircuitter-

rein in de plannen voor.

Verder ziet de Canadees wel iets in

verplaatsing van het caravanterrein

.,De Zeereep" naar het binnencircuit-

terrein. De open gekomen plaatsen in

het dorp komen dan vrij van woning-
bouw. Echter de explotatie van één en
ander moet dan in één hand komen.
Gezien het vele illegaal crossen met
motoren in het binnencircuitterrein,

komt de heer Hordo ook met het plan

dit crossen te legaliseren door het

aanleggen van een baan op het, toch al

door de jeugd en anderen, stukgereden
circuitterrein.

Ze vervolg pag. 5

Eerste wieierroode Zandvoort
ZANDVOORT - Veel deelnemers, veel wielerfans en prima weer. Drie ingrediënten die de eerste

wielerronde van Zandvoort deden liitgroeien tot een sportevenement van klasse.

Organisatoren en deelnemers, zowel de veteranen Is de amateurs en liefhebbers, waren na afloop

zeer tevreden, óók met hel parcours dat voor de renners toch wel enkele scherpe bochten kende.
Voor een uitgebreid verslag van dit sportgebeuren verwijzen wij graag naar de sportpagina van dit

nummer. Wim Koene, (dé favoriet, die hartstochtelijk werd toegejuicht) hier nog aan het wiel van
Huub de Vries. Ondanks het kopwerk door deze mannen verricht, behoorden ze niet tot de
uiteindelijke winnaars.

Foto: Europress

I

[oiiiiig besluit Rekreade
ZANDVOORT - Vrijdagmorgen was het dan eindelijk

stralend weer. Dit was ook duidelijk merkbaar aan het

aantal kinderen dat het Santekraampje, het sluitstuk van de

,, Rekreade" bezocht.

Waren er voorgaande jaren zeker zo'n kleine honderd
kinderen, Santekraampje 1981 trok lang niet zoveeljeugd als

gewoonlijk.

Toch waren ze er weer Kizzebiz en de Poppenkast, de
leiders en leidsters achter de diverse kramen. Er werden
pannekoeken voor de jeugd gebakken, je kon hoepelen, je

gezicht schminken zodat je er uitzag als een vrolijke clown

of een wat trieste Pierrot. Er was gelegenheid om te

schilderen, boelseren, noem maar op.

Ook het Cultureel Centrum had de deuren weer wijd

geopend om onderdak en daar waar nodig, sanitaire hulp te

bieden, toch was het aantal kinderen op deze zonnige dag
duidelijk minder. Wellicht deze laatste dag naar het strand.

Overigens kende de Rekreade dit jaar juist meer deelnemers

en kijken organisatoren en deelnemertjes terug op een zeer

geslaagde vakantietijd.

Foto Europress

(Advertentie)

Dansen moetje doen!!
Dat is de slogan van

Dansstudio H. van de Moolen
(dir. E.C. van de Moolen-v. Verseveld)

lid N.V.D.-F.D.O.-G.P.T.D. (Eng.) *****(vijf sterren dansschool)

* VERAIMTWOORD LESSEN IIM KLEINE CLUBS *

AANVANG NIEUWE LESSEN TE HEEMSTEDE

2e week van september

Voor beginners, gevorderden, gehuwden en
wedstrijdtraining.

Lesprogramma: Ballroom, Latin American, Old
Time en Disco-discodansen.

Inscrijfgeld, te voldoen bij opgave, bedraagt f 35,-

per persoon.

Reductie bij contante betaling.

Inschrijving: dagelijks aan onze studio of telefonisch, vanaf 14

augustus tussen 19.00 en 21 .00 uur, behalve zondags.

Koediefslaan 27 - Heemstede -Telefoon 023-281621.

Brand bijtijds

geblust

ZANDVOORT - Degene die de
brandweer waarschuwde voor een
brand aan de Passage op dinsdagmor-
gen 4 augustus heeft er voor gezorgd
dat een betrekkelijk kleine binnen-

brand niet kon uitgroeien tot één met
catastrofale gevolgen. Omstreeks
kwart voor vijf kwam de brandmelding
binnen. Toen de in allerijl gealarmeer-
de brandweer ter plaatse verscheen,

sloegen de vlammen reeds uit de
schoorsteen van restaurant ,,De Gast-

ronoom". Het bleek dat een defecte

thermostaat verantwoordelijk was voor
oververhitting van frituurvet en over,

waardoor de brand ontstond. De scha-

de bedraagt circa 35.000 gulden. Om-
streeks 5,30 uur kon het sein brand
meester gegeven worden. De waar-
schuwing heeft er dus voor gezorgd dat

niet het gehele winkelcomplex aan de
Passage in vlammen opging, omdat
deze bedrijven op de begane grond zijn

gevestigd waar geen woongelegenheid
is.

H. J. A. MENKHORST GEÏNSTALLEERD

Nieuwe korpsche

heeft eigen visie
ZA^fDVOORT . De nieuwe Zandvoort-
se korpschef van de gemeentepolitie

heeft zo zgn eigen mening over zün
nieuwe funktie. Dit bleek in de door
hem gehouden toespraak na zyn Instal-

latie door burgemeester Machielsen,

maandagmiddag in een overvolle raads-

zaal.

Hij zei een voorstander te zijn van
geïntegreerde samenwerking en is bo-

vendien van mening dat strukturele

bezuinigingen kunnen worden doorge-
voerd die niet ten koste behoeven te

gaan van een optimaal funktioneren

van de politie. ,,Er moeten voorwaar-
den geschept worden tot verdere demo-
kratisering van het bestuur" aldus

Menkhorst die zegt dat een goed en
eigentijds funktioneren van het korps
er voor moet zorgen dat de politieman

weer meer gezicht krijgt voor het pu-

bliek.

Installatie

Voordat de nieuwe korpschef het

woord tot de aanwezigen richten moest
hij eerst bij het korps worden ingelijfd.

Dit geschiedde door overhandiging van
de penning van het 21andvoortse korps

door burgemeester Machielsen, die in

zijn installatietoespraak zei teleurge-

steld te zijn geweest over de. weinige

reakties diq de oproep had opgeleverd.

„Ik hi!b' mij in de afgelopen tijd wel

eens afgevraagd: Hoe komt het toch

dat voor een korps van deze maat in

een gemeente die zo boeiend is door

zijn dynamiek, waar elke dag anders is

dan de vorige zo weinig belangstelling

bestaat om de leiding van het politie-

korps op zich te nemen. Durft de jonge

politie-ofticier niet naar voren te ko-

men, waarom verschuilt hij zich in het

peloton en doet hij geen kopwerk?"
Verder wees de heer Machielsen erop
dat de eerste taak van Menkhorst in

Zandvoort zal zijn de weg te vinden

naar de Zandvoorters in het korps

maar ook naar de bevolking toe. ,,De-
ze is hartelijk, graag bereid tot een
praatje, maar houdt niet van wollige

verhalen om heel simpele dingen te

verpakken", aldus de burgemeester

Inspraakprocedure

Spreker zei met genoegen te hebben
ervaren dat zijn positieve indrukken
omtrent de persoon Menkhorst tijdens

de inspraakprocedure door de korpsle-

den werden gedeeld.

Burgemeester Machielsen roemde, de,

grote kwaliteit van het korps reserve-

polite waarvan ook Menkhorst de lei-

<'A'

De nieuwe korpschef H.J.A. Menkhorst
door de burgemeester geïnstalleerd.

werd maandagmiddag officieel

ding zal hebben. Hij zei te rekenen op
een besluitvaardige korpschef van poli-

tie die uiteraard wel overlegt, maar niet

grenzeloos.

Na de toesprak van de burgemeester
werd de nieuwe korpschef nog toege-

sproken door officier van justitie Mr.
Breedius, die Menkhorst namens het

parket veel succes toewenste, waarne-
mend korpschef Blokland die waar-

schuwde dat er altijd ,,gekeken" wordt
naarde politie, of het nu ,,opkijken" of

,,neerkijken" is en voorzitter Brouwer
van de Vereniging van Korpschefs van
Noord-Holland.

Na de installatie van de nieuwe korps-

chef konden de Zandvoorters in de
feestelijke raadszaal (alweer versierd

met chrysanten en dat in hoog zomer)
nader kennis maken met het echtpaar

Menkhorst waar dan ook velen gebruik

van gemaakt hebben.

Het college had zelfs voor deze gele-

genheid het antieke tin uil de kluis

gehaald in de overtuiging dat met
zoveel politie op de been dit deze
middag wel kon.

Recorddag

Nieuw Unicum

ZANDVOORT - Door het onver-

wachte overlijden van de heer Frans

ver Aar (54) van de Evenementen-
commissie van Nieuw Unicum, heb-

ben de organisatoren van de Record-

dag gisteren besloten de wedstrijden

uit te stellen tol woensdag 19 augus-

tus aanstaande. Het programma
blijft zoals het vorige week in onze

krant stond vermeld.

;vÜvv krant niet

r^v ontvangen?
&-Bel vrijdaig vpor 12.00 uur ons

^M"- '?i;kantpór,- telefoon:; ' :;^;,

"fêlïiBri^widdags-hefeft libefn

Langs d© Vloedllini

Hoort en wilt zwijgen

Zwijpi en leert verstaan,

Verstaat en leert onthouden,
Onthoudt en doet ernaar.

Guido Gczellc (IS.'^O - 1899)

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bi) de Grote Maiid) / tel. (023) 31 26 55

Amsterdam: Leidsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 -
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AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars & taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterrekher
020 - 767868

herman heijermansweg 6, amsiordam-i., telex )8J43

AUTORIJSCHOOL

Net iets beter.

Eventueel met anti-slip.

Rijks gediplomeerd.

BRUGSTRAAT 20, Zandvoort,
Telefoon 02S07 - 12071 Kom langs.StapinJViraag honderd-

lx)uwes' agenda

bouwes hotel
7, 8 en 9 augustus:

dineren in een nieuwe omgevingen
dansen op muziek van de

New Harvest Band

9 augustus:
thé-dansant, aanvang 1 5.00 uur.

palace hotel

Genieten van een koele verfrissing in

het hoogste restaurant aan de kust

dolfirama

Is het buiten te warm? Kijk dan binnen
naar een frisse show, opgevoerd door

dolfijnen en zeeleeuwen.
Dagelijks 4 voorstellingen. Dinsdags,
vrijdags en zaterdags een avondshow

om 21.00 uur.

Voor inl.: bouwes hotels: 02507-15041.

Over de politie valt heel wat te vertellen.

Daarom komt de politie-informatiebus

binnenkort bij u in de buurt. Zo kom je nog
eens wat aan de weet.

Bijvoorbeeld waarom alcohol en
verkeer niet samengaan. Ofwat een wijk-

agent doet en een rechercheur.

En hoe de opleiding van de politieman in

elkaar zit.

Er komt heel wat kijken bij het werk
van de politie. Stap es in die bus.

En vraag honderd-uit.

PEDICURE
mevrouw C. Landmeier

Behandeling aan huis

Telefoon na 18.00 uur

a2507-14€48

De bus komt in : Zandvoort op vrijdag 7 augustus, Rotonde, 10.30-15.00 uur

Zwembad 'De duinpan', 16.00-21.00 uur.

Muziek voor uw party's?

TRIO

voor het betere genre
Telefoon 02507-13014

Lieve oma
Zandvoort

hartelijk gefeliciteerd

met uw verjaardag,

Roland, Sonja,

Stephen, Georg,
Jeanette.

Hang- en legkast

met schuifdeur

182x60x97 cm
198,-

Gratis thuis bezorgen.

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,

telefoon 17751.

Gevraagd:

kameKs)
k.d.t., eventueel

zomerhuisje
door jonge verkoper.

Br. ond. nr. A 540
bur. V. d. blad.

Jongeman {28) zoekt

ETAGE, FLAT
of gedeelte van

woning in Zandvoort.

Tel. 023-285801

of 02507-17234.

Matras
80- 190 cm

dubbeldoorgestikt

99,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 2S,

telefoon 177S1.

Te huur:

opslagruimte
120 m^

Zandvoort,
tel. 17580-17084.

"^ uitvaartverzorging

kennemerland bv
Dag en nacht
bereikbaar
Keesomstraat 61

,

telefoon 1 53 51

.

y\
Zoek het beste

en vind het bij

PETER VERSTEEGE
op TOER-, SPORT-, TRIM- EN RACEFIETSEN.

Gazelle * Raleigh * BSA *

Peugeot * Koga Miyata *

Bridgestore * Gios en Allan

van Italiaanse perfectie,

ZELFBOUW FRAME's

GROTE SORTERING
RACE- EN TBIMKLEDING

PROTOKOST SPORT VOEDING

RACE ONDERDELEN: Campagnolo Sport

Campagnoio Record

Campagnolo Super Record

Simano 600

Simano Dura-Ace

TWEEwiELERBEDRijF Petef Verstecge
HALTESTRAAT 18 — TELEFOON 02507 - 144 99

.©mmm
22samenw»tende rtetsenzakenV

06
Sommige mensen zijn als wolken,

waar zij komen betrekt de lucht.

W. HUSSUM (geb. 1900)

HORLOGERIE
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Soptiiaweg 4 - Tel. 1 23 07

ziet in zijn zaak nóóit zulke mensen.
Integendeel, wanneer zij komen zijn ze als

stralende zonneschijn bij het zien van het

vele moois dat hij op uurwerkgebied
kan tonen.

Waaning-tijd is kostelijke,

betrouwbare tijd!

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling

met elektronische apparatuur.

J

48
Bedrag

5,000,-

10,000,-

15.000,-

20.000,-

25.000,-

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
60

mnd,

150,95

289,14

427,34

565,53

703,73

96
mnd.

129,93

247,15

364,37

481,59

398,81

120

mnd.

98,93

184,15

269,92

355,68

441,44

mnd.

238,43

313,71

388,99

1e en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
Informeer eens'

Helmersstraat 1 - Zandvoort,
telefoon 02S07-12150.

AUG. V. d. MUE
Marlsstraat 13A - Zandvoort.

telefoon 15186

SCHILDERS- en

AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

wonïngstoffering
Kamerbreed tapijt - Novijon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

Wegens verhuizing

tekoopaangeb.:

kompleet tropisch

AQUARIUM
130x50x50 cm

op ant. eiken kast.

Prijs n.o.t.k.

Tel. 02507-18633.

Drogisterij Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DiEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
ReinwardtslraatZO, telefoon 02507 - 1 43 65.

Vlet
5 X 1.80 m, compleet

met b.b. motor
te koop of te ruilen

voor Landrover of

Chevrolet.

Keur, W. Kloosstraat 10,

telefoon 18271.

't Kindenwinkehje

Buureweg 1 - Zandvoort
Telefoon 1 65 80

heeft alle soorten
KLEERTJES

voorJONGENS
en MEISJES

v.a. babymaat 56
t/m maat 176.

Wist u dat wel?

5 minuten

STERFOTO
Klaar terwijlu wacht

l

Fosterfoto 30x40 cm
slechts

PASFOTO'S
4 stuks

20,00

10,00

Particulier

Mokfluitfessen

voor beginners en
gevorderden.

Telefoon

17165

Te koop:

RÜIIVIE
GARAGE
v. Galenstraat

f 16.000,-

Telefoon 16840.

iLÖÖIÏIVliEilNI
S^fELEkTRÖTEGWNliK

'MHaarlern, telefoon 023t324478

Foto Quelie
Compleet foto/film-

ossortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort.

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen ,,De Vijverhut
Vondellaan 46 -Zandvoort -Tel. 1 25 38

?J

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Trimsalon Ellen

Ig. Friedhoffplein 10

2042 BN Zandvoort
Telefoon 02507 -12773.

^i|i;:iP'B|R:l»EET^
t& ' %:^M^jmai uwnieuwbouw - verbouwingen

'^>i^':^^:^^'^-6n:ondérhoü<Jswerkert.- .

P^,^||||||qÖN 023-265227^ 02507-13715 en 255344.

Sleutels weg ?

Slot defect?
Versteege helpt direct l

VERSTEEGE UZERHANDEL
PakveUstraat 19 - Zandvoort • Tel. 1 25 54

i

Zandvoorts

Nieuwsblad

vraagt:

reserve-
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*raidPrix

muMfmn,

ZANDVOORT - De badplaats komt
Ivcer in de ban van de Grand Prix.

Maandag en dinsdag waren er de tradi-

tionele bandentests en vele race-en-

ahousiastcn waren naar het circuit ge-

komen om zich te vergapen aan de

A-nelle bolides. De renstallen van Re-
[riault, Talbot en Toleman waren naar

1c vrije training gekomen. Bandentests

heet het officieel, maar in feite heeft
ï

-eestje met nasleep
ZANDVOORT - In de vroege morgen-
uren van dinsdag 4 augustus werd de
politic door verschillende bewoners
.;an de Kcesom en Lorenzstraat ge-

waarschuwd voor een vechtpartij,

waarbij de nodige geparkeerde auto's

werden beschadigd. De gearriveerde

politie trof een dermate verhitte en
.igressievc vechtende groep lieden aan,

dat ze het raadzaam oordeelde een
..standby" uit te la'ten gaan aan de
Dmringende korpsen.

De vechtenden keerden terug naar de
bron, namelijk de Manege aan de
Keesomstraat. Drie Haarlemmers in de
leeftijd van 19-21 jaar konden worden
aangehouden als de drie grootste vech-

j(ersbazen. De oorzaak van de re! was
een uit de hand gelopen feestje in de
Manege aan de Keesomstraat.

het hiermee weinig te maken. Maar wat
moet je als de FOCA-reglementen
verbieden om binnen drie maanden
voor een Grand Prix op het desbetref-

fende circuit te testen. Je maakt dan
gretig gebruik van de mogelijkheid om
nog geen vier weken voor de Grand
Prix via bandentests want dat mag wel,

te trainen. Zo ging bij de Talbot van
Jacques Laffite bijvoorbeeld alleen al

op maandag tot tweemaal toe de ver-

snellingsbak uit elkaar, op zoek naar de
juiste overbrenging, terwijl ook diverse

veringen werden uitgeprobeerd. En dat

alles tenvijl er nauwelijks banden ge-

wisseld werden. Weliswaar bleeft de
Fransman enkele sekonden boven de
toptijden van vorig jaar (toen waren de
bolides nog voorzien van skirts), maar
de topsnelheid van rond de tweehon-
derdnegentig kilometer per uur op het

rechte eind mocht er toch zijn.

Het werden overigens drukke dagen
voor de monteurs. Behalve het gebrui-

kelijke sleutelwerk in de pits gaven
enkele uitstapjes buiten de baan volop
werk. Zo ging Brian Henton in zijn

Toleman in de Marlborobocht rechtuit.

Ook Alain Proost, die zondag nog als

tweede in de grand Prix van West-
Duitsland werd afgevlagd, bleef won-
derwel ongedeerd, nadat de Renault
met grote snelheid van de baan was
geraakt.

Door een crash maakte Renault-rijder Alain Prost een voortijdig einde aan

zijn eerste testdag.

Autodieven gepakt

ZANDVOORT - Maandagmorgen
omstreeks half twee ontving de politie

een waarschuwing dat twee knapen
zich verdacht ophielden bij geparkeer-
de auto's, het tweetal werd 'enige tijd

door de politie geschaduwd, doch dit

leverde niets op.

Nog geen half uur later meldde een

bewoonster uit de Oosterparkstraat,

dat haar echtgenoot twee knapen vast-

hield, die ingebroken hadden in een

auto. Het bleken dezelfde knapen te

zijn, afkomstig uit Lelystad, die werden
ingesloten voor verhoor. Enkele uren

later bekenden zij nog enkele autodief-

stallen in Lelystad, waarvan de buit was
verstopt in de Waterleidingduinen. Het
onderzoek wordt verder voortgezet.

Vierde SoKexrace belooft spektakel
ZANDVOORT - Gezien de grote .succes-

sen van de afgelopen jaren, 1978 dric-

dui7end toeschouwers, 1979 vijfduizend

en 1980 achtduizend, hebben de organi-

satoren van de ,,Si)lcxracc" ook dit jaar

dit grootste spektakelstuk weer op het

programma gezel.

Men verwacht ongeveer vijftig deelne-

mers die weer de nodige akrobatische

toeren uil zuilen halen op hun zeer

fraai verbouwde vehinkels.

Rondom het Gasthuisplein zal opnieuw
een keurig circuit worden aangelegd

met strobalen en luidsprekers, zodat de
ruim een halfuur durende race voor

iedereen goed te volgen is.

In verband met de invallende duisternis

in september, wordt dit jaar de race op
zaterdag 22 augustus gehouden, ruim

veertien dagen eerder dan voorgaande
jaren, terwijl ook nu weer s' middags
de deelnemers hun voertuigen tentoon

zullen stellen. Gebeurde dit vorig jaar

naast het Bouwes Hotel op het Bad-
huispiein, dit jaar aarzelt men nog
tussen deze plaats en het Raadhuis-

plein.

Voor mensen die niet op de hoogte zijn

van het wedstrijdreglement, doen wij

dit hieronder volgen.

1. Een solex-motor is het enige ver-

plichte solex-onderdeel.

2. De aandrijving van het voertuig

dient te geschieden door middel

van direkte roloverbrenging op 1 of

meer (voor)wielen.

3. Opvoeren van de motortjes is niet

toegestaan.

4. Het motortje moet in staat zijn het

parcours op veilige manier af te

leggen.

5. Er moet minimaal één rem goed

(Advertentie)

Met het Zandvoorts
Nieuwsblad
naar Göteborg
Wie vaart er mee? "

Buitenkansje voor lezers van Randstad
Publicaties. Speciale Longweekendtrip
naar Göteborg voor lezers van dit blad.

Een paar dagen vrij? Er een paar dagen

|/.orgeloos tussenuit? Dat kan! Tor Line

iorganiseert, in samenwerking met
Randstad Pubhcaties, een speciale ken-

nismakingstrip, een ,,Longweekend"
\an zaterdag 12 tot 15 september a.s.

per luxe cruise-schip van Amsterdam
naar Göteborg v.v. met één overnach-

tmg in een viersterren-hotel te Göte-

fborg, de „Tuinstad van het Noorden".

Het aantal deelnemers is onbeperkt en
onze lezers kunnen er zeker van zijn,

dat zij tijdens deze trip alles zullen

vinden zoals we ons dat voorstellen op
/o'n extra vaarvakantie, en dat nog wel

tegen een voordeel-prijs! Kom, breek

er eens even tussenuit. Boek snel, lees

.illes wat er in deze editie over dit

buitenkansje gepubliceerd staat en
handel, voordat Tor Line het , .helaas,

we zitten vol!" moet laten horen! Zwe-
den zien, heerlijk ,,relaxen", lekker

(en verantwoord) eten.... Wie vaart er

mee?

Pleziervaren met Tor Line:

Valkommen ombord
De grote zeekastelen van Tor Line
bieden zóveel mogelijkheden om u te

vermaken, dat de ruim 23 uur durende
. trip van Amsterdam naar Göteborg (of

terug) een vakantie in uw vakantie is.

Wie rust zoekt, vindt aan boord gerie-

felijke plekjes om. (samen), alleen te

zijn. Of gezellig te praten of even een
frisse neus op te halen aan dek. En wie
feest wil vieren zoekt de bar op, waar u
kunt dansen. Of de nachtclub waar
vermaarde artiesten voor een prima
stemming zorgen. Ook is er een casino

met roulette en Black Jack tafel.

Niets is verplicht aan boord. U kunt
doen en laten wat u wilt. Lekker
languit luieren in de komfortabele (gra-

tis) dekstoelen, zwemmen, een sauna
nemen, (taxfree) inkopen doen in de
/:elfbedieningswinkel. Kinderen kunt u
naar hartelust laten ravotten in de
speelkamer. En in het café op dek 6
ruikt het naar vers gezette koffie! Het is

mogelijk aan boord geld te wisselen en
te telefoneren. Alle hutten zijn per lift

bereikbaar.

Göteborg: stad vol

bezienswaardigheden

Göteborg, de toegangspoort tot Scan-
dinavië, is een interessante stad. Als
belangrijke internationale havenstad
bruist ze van bedrijvigheid. Maar ook
vindt u er onverwachte oases van rust:

parken die zó groot zijn, dat u er zich

ver buiten de stad zult wanen. Wie
geïnteresseerd is in de historie en de
kuituur van Zweden, vindt in Göteborg
een tiental musea en talrijke overblijf-

selen uit de geschiedenis. Ook zijn er
vele voorbeelden te zien van eigentijd-

se Scandinavische architektuur.

Göteborg is een unieke stad om te

winkelen. Er zijn meer dan 5.000 klei-

ne en grote winkels en warenhuizen,
vaak in winkelcentra gegroepeerd.
Het oudste van het oudste vindt u in de
impuscinte Antikhalldrna, de grootste

permanente antiekbeurs van Scandina-
vië. En het nieuwste van het nieuwste
vindt u in de talrijke shops voor mode,
mtcricurkunst, goud en zilver. Even
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wennen is het als u zin in een biertje of
borrel hebt en daarvoor een bar wilt

binnenstappen. In bars wordt voorna-
melijk gegeten. Behalve een paar soor-

ten licht bier worden geen alkoholische

dranken verstrekt. U kunt er wel melk
krijgen, of koffie, thee en frisdranken.

Café's zoals wij die kennen zult u in

Scandinavië tevergeefs zoeken. Nage-
noeg alle restaurants hebben een volle-

dige vergunning, evenals de meeste
hotels. Sterke dranken zijn, om over-

matig gebruik tegen te gaan, bijzonder
hoog met accijnzen belast.

Göteborg telt belangrijke cabarets en
theaters. Het plein Götaplatsen is het
kulturele hart van de stad. Rondom het
imposante beeld van Poseidon vindt u
het Stadstheater en het Concertge-
bouw. In het Stora Theater vinden
regelmatig uitvoeringen plaats van ope-
ra's en operettes. U merkt dat u zich

's avonds ook niet hoeft te vervelen in

Göteborg.

Tor Line Fjordentocht:

een unieke excursie

Samen met de Zweedse organisatie

,,Interbus" arrangeert Tor Line op
maandag een boeiende tocht door het

mooie landschap van Bohusian. Deze
streek ten noorden van Göteborg, met
zijn grillige fjordenkust, uitgestrekte

bossen en schilderachtige vissersdorp-

jes, is zó fraai, dat de Zweden zelf er

graag hun vrije tijd doorbrengen. Ge-
durende deze ongeveer zes uur duren-

de excursie wordt u begeleid door een
Nederlands sprekende gids. Onderweg
geniet u van een heerlijke lunch, het

befaamde Zweedse SmörgSsbord.

Speciale vierdaagse Longweek-
endtrip naar Göteborg in samen-
werking met Randstad Publica-

ties, Aalsmeer, vertrek zaterdag

12 september.

1. Reisschema Longweekendtrip

Göteborg
Zaterdag 16.30 uur:

vertrek per m.s. Tor Britannia/Tor

Scandinavia van Amsterdam naar Gö-
teborg.

Zondag ca. 13.30 uur:

aankomst aan de Tor Line-ferminal in

de Skandiahamnen te Göteborg;
na ontscheping transfer per bus van de

terminal naar eersteklas hotel, alwaar

verblijf voor één nacht in kamers met
bad / douche, toilet, radio / t.v. en tele-

foon;

's avonds diner in het hotel.

Maandag vanaf ca. 8.00 uur:
,

ontbijt in het hotel.

Ca. 9.00 uur:

vertrek vanuit het hotel voor een fjor-

dentocht van ca. 6 uur per luxe touring-

car met Nederlands sprekende gids(e),

inclusief lunch (SmörgSsbord) en route,

en eindigend in het centrum van de
stad, alwaar rest van de middag ter

vrije beschikking voor shopping.

Ca. 19.30. uur:

transfer vanaf het hotel naar de Tor
Line-terminal in de Skandiahamnen.
20.30 Uur:
vertrek per m.s. Tor Scandinavia /Tor
Britannia van Göteborg naar Amster-
dam.
Dinsdag ca. 19.00 uur:

aankomst te Amsterdam, waarna ont-

scheping.

2. Tarieven

Wij kunnen u bovengenoemd arrange-

ment aanbieden tegen het volgende
speciale tarief:

,,Longweekendtrip Göteborg";

ƒ 425,— per persoon, volwassenen; -

ƒ 395,— per persoon, kinderen t/m 15

jaar.

3. Wat is inbegrepen
a. Busvervoer van een centraal punt te

Aalsmeer naar de Tor Line-termi-

nal in de Suezhaven en terug.

b. De overtocht Amsterdam-Göte-
borg-Amsterdam op basis van 4-

persoons standaardhutakkommoda-
tie zonder privé-faciliteiten.

Voor hutakkommodatie met privé

douche en toilet gelden de volgende
toeslagen per persoon, retour:

4-pers. luxehut, incl. douche /toi-

let /airconditioning ƒ 80,— p.p.

3-pers. luxehut, incl. douche /toi-

let /airconditioning ƒ 120,— p.p.

2-pers. luxehut, incl. douche /toi-

let /airconditioning ƒ 160,— p.p.

1-pers. luxehut, incl. douche /toi-

let /airconditioning ƒ320,— p.p.

c. Busvervoer van de terminal te Gö-
teborg naar uw hotel in Göteborg
en terug.

d. Eén overnachting in eersteklas ho-

tel te Göteborg op basis van onder-
brenging in kamers met bad/-

douche, toilet, radio /t.v. en tele-

foon; ontbijt inbegrepen.

Toeslag éénpersoons kamer ƒ 25,

—

per persoon.

e. "s Avonds diner in het hotel te

Göteborg, alwaar overnacht wordt.

f. Eeii ca. 6 uur durende fjordentocht

door het landschap van Bohusian

onder leiding van een Nederlands

sprekende gids(e) met lunch (Smör-

^bord) onderweg.
Vertrek fjordentocht: maandag-
morgen ca. 9.00 uur vanaf het hotel

in Göteborg, alwaar overnacht

wordt.

g. Acht (8) mealcoufjons van

SwCr. 17,— per persoon voor ge-

bruik aan boord in het cafetaria /-

grillroom / selfscrvice-gedeelte

.

Wel moeten wij er de aandacht op
vestigen dat overige maaltijden en
dranken aan boord en aan de wal,

alsmede verzekeringen, niet zijn inbe-

grepen.

4. Vertrekdatum
Het aangeboden arrangement is van
toepassing met vertrek op de volgende
data: zaterdag 12 t/m dinsdag 15

september.

Indien u geen gebruik wenst te maken
van de onder a. en c. vermelde ver-

voersmogelijkheden, geldt de regeling

dat men personenauto's gratis kan
meenemen, ongeacht het aantal inzit-

tenden.
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I I

I Ja, ik ga mee! Boek mij voor 4- (met blokletters invullen en I

I daagse Longweekendtrip naar Góte- inleveren bij Randstad Publica-
|

}
borg van 12 tot 15 september 1981. ties,

J

}
Dorpsstraat 8, Aalsmeer, tel. i

j
02977-28411)

i

I I

I Mevr. /Mej./ De Heer" I

I I

I Straat
,

'

I

I

I

I

I Postcode /woonplaats-
I

! Tel.nr Aantal personen

Aantal kinderen t / m 15 jaar-

Ik neem wel / geen* auto mee (evt. hier kenteken vermelden).

j
Toeslag voor 4-pcrs. luxehut ja /nee*

I
Toeslag voor 3-pers. luxchut ja /nee*

I
Toeslag voor 2-pers. luxehut ja/ nee*

1 Toeslag voor cénpersoonskamcr in hotel ja /nee*

I

I
* doorhalen wat niet verlangd rcsp. van toepassing is.

I -TORUNE
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werken.

6. De minimum leeftijd van deelne-

mers IS 18 jaar.

7. Het dragen van een beschermend 14

hoofddeksel is verplicht.

8. U dient het voertuig op de dag van

de race beschikbaar te stellen voor

de machinekeuring en de te hou- 15

den tentoonstelling.

9. Er wordt voor eigen risico gereden.

10.U dient ervan uit te gaan dat racen

niet het hoofddoel is.

11.Het geluid moet gedempt zijn. 16

12.De solex moet veranderd worden,

d. w.z. solexen die geheel of bijna in

standaarduitvoering bij de keuring 17

worden aangeboden, mogen niet

aan de .start verschijnen. 18

13.De winnaar van de race wordt be-

paald door het lot, d.w.z. dat de
snelste niet de winnaar behoeft te

zijn.

Als de wedstrijdleider de rode vlag

uithoudt dient onmiddellijk gestopt

te worden, omdat de wedstrijd

wordt geslaakt.

.Als door de wedstrijdleider de zwar-
te vlag wordt uitgehouden met ccn
bepaald nummer, dient de rijder

met dat nummer het parcours te

verlaten.

De keuring van de solexen begint

om 16.00 uur. Hei is gewenst dat

men bij zijn solex blijft.

Bij twijfel wordt er bij de keuring op
de aangeboden solex proefgcredcn.

Verdere bijzonderheden verneemt
men op de dag van de race.

Euser Favoriet in Formule Ford

Races Zandvoort Trophy
ZANDVOORT - Als laatste race voor
het grootste autosportevenement in Ne-
derland, De Grand PrLx, die op 30
augustus aanstaande zal worden gehou-

den, zal aanstaande zondag de Zand-
voort Trophy verreden worden. Dit is

een twee-uurs race voor produktietoer-

wagens, een wedstryd voor het Euro-
pees kampioenschap, de Trofee Trans
Europe.

Vele Nederlandse en buitenlandse cou-

reurs, 36 wagens verschijnen aan de
start, zullen een felle strijd aangaan
voor het kampioenschap.
Eer het echter zover is, zullen de
rijders zich met hun wagens dienen te

kwalificeren in twee races op zaterdag 8

augustus. Deze races tellen tevens mee
voor het Nederlands kampioenschap.
De Trofee Trans Europe-race is de
afsluiting van een interessante racedag.

Begin

trainingen

bij OSS
ZANDVOORT - Het is algemeen be-

kend dat gymnastiek de grondslag is

voor alle takken van sport, de Zand-
voortse gymnastiek- en sportvereniging

,,Oefening Staalt Spieren" heeft dit in

haar meer dan 75 jaar bestaan duidelijk

angetoond. Bovendien wijst de grote

verscheidenheid van lessen er op dat

zowel voor de jeugd als de ouderen een
grote plaats is ingeruimd voor de re-

creatieve gymnastiek, doch ook in wed-
strijdverband kan worden deelgeno-

men.
Daar in de plaatsen en tijden geen
wijzigingen zijn gebracht, zullen de
reeds ingeschreven leden hun plaatsen

ingaande 10 augustus a.s. wel weten te

vinden, doch voor de nieuwelingen
laten wij deze hieronder volgen:

Maandag: Zaal liuehel:

9.00-10.00 uur damesrecreatief

Maandag v. Pagechal:

18.00-19.00 uur jongste meisjes

gymnastiek
19.00-20.00 uur oudste meisjes gymnas-
tiek

20.00-21.00 uur dames recreatief

gymnastiek

Maandag O.Nassauschool:
18.30-19.30 uur jongste jongens
gymnastiek
19.30-20.30 uur oudste jongens
gymnastiek
20.30-21.30 uur heren gymnastiek
Din.sdag v. Pagcchal:

16.30-17.30 uur peuters gymnastiek en
spel

Woensdag Prinsesseh;d:

1K.00-2U.00 uur selectie gymiia.siiek

meisjes en dames
Woensdag v. Pageehjil:

2O.0l)-22.fM) uur ja//gymnastick
Donderdag v. PagL-cluil:

16.30-17.30 uur klcutergymnastick
Donderdag O.Nassauschool:
18.30-19.30 uur jongste meisjes
gymnastiek
19.-30-20.30 uur oudste meisjes gymnas-
tiek

20.30-21.30 uur dames gymnastiek (+
toestellen)

Vrijdag Prinsesschal:

17.(X)-19.00 uur selectie gymnastiek
meisjes en dames.
Inlichtingen kunnen ingewonnen wor-
den bij: J.H.B. Brink, Tolweg 4, tel.

13X03; Mej. L. Lentink, Leeuweriken-
straat 48. lel. I28Ü3; Mevr. C. Bluij»,

Lorentzstraat 62, tel. 18129; Mevr. Y.
Keur, Cekiusslraai 49. tel. 1891(1 en
Mevr. T. de Rooy, de Sav. Lohmanstr.
2, tel. 14518.

waarin een ander hoogtepunt is, een
race voor de Townsend Formule Ford
1600. Ook een wedstrijd voor het

Europees kampioenschap met het Ra-
cing Team Holland in een hoofdrol.

Kopman Cor Euser van het RTH
moest in de eerste ronde van deze serie

uitvallen, maar wist de tweede in Zwe-
den en de derde in Denemarken te

winnen. Euser, inmiddels al Neder-
lands- en Bcnelux-kampioen in de For-

mule Ford 1600, evenals in 1980, is dan
ook favoriet voor de eindoverwinning

in deze Europese serie.

Tweede rijder van het team. Jaap van
Silfhout, wist tot nu toe in iedere ronde
punten te scoren en staat momenteel
op een vierde plaats in het kampioen-
schap.

Naast de twee eerder genoemde races

is er verder nog een race met Sports

2000, meetellend voor het Nederlands-

en Benelux-kampioenschap. De ope-

ningsrace die dag is voor de Mariboro
Trophy Renault 5 Elf, een merkenrace
die altijd bijzonder spannend en spek-

takulair is.

Programma:

zaterdag 8 augustus

10.00-15.45 uur: Trainingen

16.00 uur: Kwalificatierace Produktie-

toerwagens tot 1600 cc

16.45 uur: Kwalificatierace Produktie-

toerwagens boven 1600 cc

Deze twee races tellen tevens mee voor
het Ncderiands kampioenschap.

Zondag 9 augustus

13.00 uur: Race Mariboro Trophy Re-
nault 5 Elf

13.40 uur: Race Sports 20ü0
14.15 uur; Race Townsend Thoresen
Euroscries Formule Ford 1600

15.00 uur: 2-uurs race Trofee Trans
Europa
Toegangsprijzen:

Tribunes vanaf f' 17,50

Duinterrein j 10.-

Kinderen tot 12 jaar, onder geleide,

gratis toegang.

Voor iedcic bezoeker een gr.itis pio-

granima.

Maandprogramma

¥rouwen van U\x
ZANDVOORT - De veicniginy \tou-
wcn van Nu heeft ook in het \ak.intiL'-

sei^oen ccn .'laiiirckkciijk piotiMnun,!

voor haar loden.

12 augusUis:

Dagticistocht naar Klnuudcn uii.ii bij

goed wccT op een icrras een kopie

koffie wordt gcdionkcn Vertrek 9..ïl)

uur N.inat Roiondc. iciuj.' 16.00 uur.

maardag 17 augu'-tus'

Kolfivdiinken bi| straiKlpa\il|ocn nr.

10 van KI.00 tol 11.01) uni. Gci.-n

konl.iktniorgcn ni.iai wel is nK'n a.ui-

wc/ig oni verschillende /aki.'ii toe lo

lichten onder aiulcrc ilc excuisic na,n

Antucipcn
woensdag 19 auguslus;

Wandeling over hel Visscrspatl n.iar

Kraantje Lek waar kottic gcdtonkcn
wordt. Vcitrek v.inaf spoorbomen So-

fiaweg 10.00 uur.

dinsdag 25 augustus:

Dagje Amstcidam met bezoek aan \\\n

Goghmuseum.
woensdag 20 augustus:

Fietstocht Langcrvekicrsfag VVrtick

zlO.OO uur Rotonde
zondag 30 augustus:

Excursie naar Ant^^crpl.[l. voor leden

en donateurs. Vertrek met bus (i,.^() uur

vanaf Gemeenschapshuis te 7,ind-

vtrort. bezoek onder aiidcnc a.iii VogcJ-

tjesm;irkt, Ruhenshuis ot diamantslij-

pcrij. Kosten j 25,— per jjcrsoon mcl.

koffie mcl gebak. Terug circa 19.00

uur.
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lli^acht op de Grote Krocht

T VEER
GROTE KROCHT 23

Lekker om mee naar het strand te nemen

RpMielhaode! BOS
voor o.a.

'iïtm, UnmUr Gicom, Ki

^lotobécane, SCyoso en

ik. kinderrijwjeSen.

Teuens KlS-sIeytelservice

eri djwielverhoL'r.

Grote Krocht 27, teïefoon 12354.

's morgens gebracht - 's rniddags al schoon

^^l| 7i|n qeoRcnd vjn 8 30 tol 12 30 uur en \sr\ 13 00 to'.

18 00 uur Vrijdjqjiond open vjn 19 00 lot 21 00 uur

Zaterdiigb gesfotcn

300 eieren per kip perJaar,
vraagt een goede konditie.

Voor Ie l<waliteit volledige korrels/

ochtend- en gemengde voeders.

DIERENSPECIAALZAAK

Grote Krocht 28, Zandvoort,

KfyiPTJp
Huisdieren zijn filmster-

ren. Laat ze

daarom een

belangrijke rol

spelen in de

fifm van uw
leven.

Te huur aangeboden

gemeubileerde

kamer
Tel. 16033 of 15182.

Af/es voor handwerken
vindt u bij:

't Lüifeltje
Grote Krocht 26, Zandvoort.

(geel

(rood, wil en lichtblauw) . .

.

49,95

55,00

'li&Qlh
Mrijetijdsmode

Grote Krocht 20 B

Oon uw hedrijf de aandacht

¥an een (nog lang niet)

uitgelezen

»^i

8««jsiSS*^>-W'^w^^^

HETENIG ECHTE TROUWBEDRIJE
Wij kunnen u bieden:

)K De bekende witte Merccdcssen

^ Mercedes Old-timer 1 935 type 320
51^ Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden

Ook in combinatie mogelijk.

Taxi CeEtrsile BV
Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600

Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
Admin. Zandvoortselaan 140, Heemstede,
telefoon 023-241760, tussen 10.00 en 16.30 uur.

Taxi dag- en nachtservice.

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

Groot assortiment
schoolartikelen.

Kom nu want de school
begint al snel!

Uw adres voor:

BOEKEN
TÜDSCHRIFTEN
STRIPBOEKEN

KANTOOR-
ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
roTO/Lono

Buiten schijnt de zon,

bij ons staan vele zonnige bloemen.
Kom ook eens langs.

Bloemen en planten

'erica'
GROTE KROCHT 24
ZANDVOORT
/ 7 t/m 22 augustus gesloten

Grote Krocht 9-15

Zandvoort

Chantilly ijsjes lostuks 5,95

Waterijs 10 stuks 3J9
Vanille ijs bekertjes sstu^s 3,49

ijsjes 12 stuks 4,25

YUEGREIZËN
AUTOi;(EIZEN

BUSREIZEN

fyERREREIZEN

K;&:^liMEBBENZE
^«^l^-:;AÈtEMAAL

'^

REISBUREAU
ICËRklVIAN
tf''.^. ' Grote Kroch't 20 - Zandvoort
",'

: ; telefoon 02507 - 1 2560.

Tast toe

SLAGERIJEN
Met de allerbeste kwaliteit

en laagste prijzen

EXTRA AANBIEDING:

Runderbiefstuk 250 gram van 7.25 voor

,

Magere varkensrollade kilo van 12.95 voor

5.95

9.95

Magere riblappen kilo van 16.50 voor.

Gehakt of saucijzen kilo van 8.00 voor

,

12.95

6.95

Gebraden rosbief of fricandeau 100 gram van 2.80 voor 1.95

Maak ook eens kennis met ons uitgebreid assortiment beste kwaliteit vleeswaren

voor de boterham.

Tot ziens bij uw tast-toe-slager
Grote Krocht 7 (naast A.H.)

HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).

HAARLEM: Zijlweg 102

HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum BlokhuisIS

ZOMERAANBIEDING
Dubbelfocus-aanbieding
U kunt nu ook profiteren van onze focus-topper.

Voor dames een lichtbruin-kristalkleurig getint modemontuur.
Voor heren hebben we een sterk en zakelijk herenmontuur.
Beide monturen kompleet met FOCUS-glazen, voor de
prijs van een enkelvoudige bril. Tot sterkte s + / —4.

Aanbiedingsprijs

.

198.-

Zonnebril op
verte- of leesbril-

sterkte
Aanbiedingsprijs., 86.

Look-over
Heeft u hem al?

Het meest gekochte halve brilletje.

Handig voor bijv. telefoonboek of

spoorboekje.

Aanbiedingprijs 44.-
Voor hogere sterkte, ontspiegelen of kleuren geringe bijbetaling.

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20 A - Zandvoort • Telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

Vrijdag koopavond

pni^^liliMyirat ik zocht op de Grote Krocht!

Fa. Gansner t Co.
GAS en OUEHAARDEN GASFORNUfZEN

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN.

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:

Scheldeplein -Tel. 15068/136 12 /125 18

fwmn^mimimmm

Diverse merkfietsen,

brommers,
crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen, banden en

accessoires.

Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKON
KOCHSTRAAT 8 -ZANDVOORT

(NIEUW-NOORD)
TEL 16504/16773. ELKE DAG OPEN.

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS
VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD

GEBOUWEN
RAMEN. DEUREN en KOZIJNEN

uH eigen werkolaats.

Werkplaats: Swaluestraat41A
Dr. Gerftestroat SOrd • 2042 EW Zandvoort

Tel. 02507 -152 25

Groonteplanten met kluit

Groente- en bloemzaden

Zasigrond

Jiffypots

Bestrijdings- en

bemestingsnilddelen

Timbenodigdheden

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA, Zandvoort,

telefoon 17093
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BERSTB LUSTRUM WERD DAVIRBÜD SUCCES
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Streetparade op zaterdagmiddag 1 augustus. Op weg naar het Gasthuisplein.

ZANDVOORT - Het eerste lustrum gaf hier duidelijk de toon aan, een

van de stichting Jazz behind the beach grandioze artiest. Opvallend waren de

is een groots evenement geworden, lange pauzes van Humphry Cambell in

waarbij de successen van voorgaande Chaplin. Pas later op de avond lukte

jaren verbleekten. Ondanks de regen het, maar eerlijk is eerlijk, het was de

op vrijdagavond en de dreigende luch- moeite waard: terwijl ,,Het Wapen"
ten van zaterdag die zich omstreeks zich kenmerkte door de eigen sfeer.

halfzes 's avonds ontlastten in een Ook de Blue Five Jazz Band in Oase
regenbui en de organisatoren de schrik maakte er een groots gebeuren van.

om het hart deed slaan (want waar laat Het publiek, dat hier heel lang buiten

je dan die vele duizenden die hiervoor vertoefde, vluchtte uiteindelijk voor de
speciaal naar Zandvoort zijn geko- regen, hoewel de paraplu's in allerijl

men?), is het een muzikaal festijn aangerukt toch nog enkele uren voor
geworden waarvan inwoners en bezoe- bescherming zorgden. Hetzelfde beeld

kers hebben genoten. dus, je kon er niet meer in of uit.

De eerste maal dat Bouwes Hotel ook

Jazz tot in de kleine uurtjes,
«^^elnam aan het jazzgebeuren kan

' zonder meer geslaagd genoemd wor-
Vrijdagavond begon het na een stralen- den. De 757 Jazz Band met Greetje
de dag te regenen; af en toe een bui.

Bij vele etablissementen haalde men
alles wat men aan paraplu's bij elkaar

kon lenen naar buiten, omdat de arties-

ten toch in eerste instantie buiten

wilden blijven spelen. Later, toen de
regen bleef aanhouden, bleek dit een
ondoenlijke zaak en vertrok men toch

naar binnen om het jazzgebeuren daar
voort te zetten.

Bij de Klikspaan hielden de ,,HarIem
Hot Peppers" het vrij lang vol, beschut

door het zonnescherm, maar ook hier

moest men naar binnen. Dit tot teleur-

stelling van allen die niet meer naar

binnen konden komen en toch buiten

bleven, regenbui of niet.

Bij Bouleau zorgde Jaap Dekker voor
een volgepakte tent en de opmerking
,,het swingt hier de pan uit" omschrijft

de stemming daar uitstekend.

Bij de ,,Albatros" werd het van binnen
naar buiten gaan. Het Jaap Brakel Trio

was binnen, maar op het terras werd, ,, „ , , , , .., ,

behalve van pils, ook van deze muziek Ka^ffeW zorgden hier voor een stijlvof-

genoten die door de geopende ramen '? Jazzavond. Nog met transpiratie m
tot ver in de omtrek hoorbaar was. Een ^^ handen, kon het personeel konstate-

Billy „B"
Jazzband

Jacket van de Midge Town

ren dat het tóch gelukt was en men de
gasten hier passend kon ontvangen,
want pas in de late middag kon men
hier de verbouwing als beëindigd be-

schouwen.

Festival

De dreigende lucht op zaterdag kon

lekker sfeertje, waarvan het publiek

genoot.

Een groot aantal belangstellenden en
jazzliefhebbers was naar Hotel Keur
getogen om te genieten van De Power
House Six en Beryl Bryden. Onver-
moeibaar waren de artiesten en vocalis-

te (Zandvoorts first lady of jazz) en het

was moeilijk om hier afscheid te ne- . , , , , ,

men, om verder te gaan, want uiteinde- "'« verhinderen dat de streetparade

lijk waren er twaalf etablissementen
yan de Harlem Hot Peppers en de Josef

waar men van „live jazz" kon genieten.
Lamm Band een groot succes werd,

In Oomstee traden de jeugdige Dixie
Evenals de session die volgde op het

Motions op, een ongekend enthousias-

me overheerste hier bij publiek en
musici. Bij Snoopy waren Wiebe Har-
tog en het Trio Touch Down, het was
er stampvol. Een zelfde beeld gaf de
King's Club in de Diaconiehuibstraat te

zien. ,,Grand Lady" Milly Scott over-

trof zichzelf, en het was moeilijk om
opnieuw door het regenachtige Zand-
voort te stappen op zoek naar de

Engelenbak. Jan Vennink met zijn sax,

(Adverienlie)

Raadhuisplein. Hierna volgde dan het

festival op het Gasthuispiein, waaraan
niet minder dan zeven formaties mede-
werking verleenden.

De bui, die de hele dag al dreigend

boven de badplaats hing, barstte los om
halfzcs. Paniek bij de organisatoren,

die het hele gebeuren al zagen uitge-

wist. In allerijl werd het KNMI gebeld,

en vroeg men om een advies. Het
antwoord luidde dat de kans voor 95%
bestond dat het bij één bui zou blijven,

en dat het later op de avond weer droog
zou worden. ,,Doorgaan" besloten

Wim Nederlof, Hans Bossink en Wim
van der Zeijs. Een wijs besluit, want na
een uur stopte de regen en bleef het de
rest van de avond droog.

Toch was het toeschouwersaantal door
deze bui wat teruggelopen en het duur-

de zeker tot negen uur voordat men
kon spreken van een ,,volle bak". Ook
was de nieuwe indeling van het plein

niet zó geslaagd, en was er minder
plaats voor het publiek. Speciaal de
entree aan de zijde van de Swaluëstraat

had ruimer gekund, omdat niet-Zand-

voorters niet op de hoogte waren van

het feit dat het Gasthuisplein ook via

de nauwe straatjes in de oude Noord-
buurt wel bereikbaar bleef.

Hoe dan ook, omstreeks elf uur was het

mudvol. Een speciaal compliment moet
zeker gegeven worden aan de Belgische

Jazzformatie WASO, die veel bewon-
dering oogstte. Het combo van Ruud
Jansen viel zeer in de smaak bij de
jongeren die een enthousiast ,,we want
more" aanhieven, doch andere jazzlief-

hebbers wachtten vol ongeduld op het

optreden van Milly Scott en later dat

van Beryl Bryden. Het werd een ouder-

wets festival met een enthousiaste me-
nigte.

Jazz at the Church

Bijzonder is de vriendschap tussen

Milly Scott en Beryl Bryden, want op
zondagmorgen bleek dat Beryl, na haar

optreden van zaterdagavond en -nacht,

geen stem meer over had. Spontaan
kwam Milly Scott haar te hulp en de
kerkdienst in de openlucht groeide

langzaam maar zeker naar een ontroe-

rend hoogtepunt.

Zonder ook maar iets of iemand af-

breuk te willen doen aan wat betreft dit

zo geslaagde jazzfestival van het afgelo-

pen weekeinde, meen ik toch wel te

mogen vaststellen dat de manifestatie

,,Jazz at the church" zondagmorgen jl.

rondom de muziektent op het Gast-

huisplein de bekroning is geworden van
dit kostelijk gebeuren.

Het is moeilijk te schatten, maar zeker

meer dan duizend mensen waren er

getuige van onder een stralend blauwe
hemel, die het verblijf in de open lucht

dubbel aangenaam maakte. Bewonde-
ring en ontroering hebben er om de
voorrang gevochten. Ontroering door
de zang van de uitstekende vocahstes

op dit gebied, Beryl Bryden en Milly

Scott, ditmaal uitsluitend met Gospel-

songs. De kostelijke begeleiding van
Ruud Jansen Combo en niet minder
door het begesterend optreden van de

toeristenpastoor van Noord-Holland,
pastoor P.J.A. Loos en ik zou hem
willen noemen de volksprediker bij

uitstek. Ds. J.L. Boeyinga.

Uit alle kerkelijke en niet kerkelijke

groeperingen, óók van buiten Zand-
voort, was men ervoor bij elkaar geko-
men, als één grote eenheid van nauwe
saamhorigheid. Er was samenzang, Be-
ryl Bryden zong een gospel en pastoor
Loos las de geschiedenis voor op in-

dringende wijze uit Kronieken 13, vers

2 tot 8. waarin wordt verhaald hoe
koning David uitbundig van vreugde
onder trompetgeschal en klaroenen
voorafging aan de binnenkomst van de
Ark, toen deze weer in zijn vaderland
terugkeerde, tot ergernis van zijn

Zandvoorts „First Lady of Jazz", Beryl Bryden.

vrouw Michal, die een dergelijke

vréugde-uiting een koning onwaardig

vond. '

Milly Scott, onvervangbaar in Zandvoort.

Maar dominee Boyinga dacht er anders

over. Hij haakte in op dit bijbelse

vréugde-gebeuren en plaatste zijn rede

in het teken van muziek. Hij betoogde,

dat een leven zonder muziek geen

waarde heeft. Het wordt triest en dof.

Mensen hebben tenslotte zo weinig te

zeggen, maar de vonk van de muziek
geeft dat ondefinieerbare aan het le-

ven, dat waarde en inhoud geeft.

Met het sprookje van de muziek krijgt

men die en ze is van onschatbare

waarde en het is de wil van God dat de

muziek in ieders leven een voorname,
ja wellicht de allervoornaamste rol

speelt.

Een aangrijpende causerie, die sprak

van hart tot hart.

Gospclsongs van Beryl Bryden, een
ongelofelijk knappe begeleiding van

Ruud Jansen combo en samenzang
omlijstte dit geheel, waarna het grote

,, klapstuk van de morgen" werd het

gezarrienlijk optreden van Beryl Bry-

den en Milly Scott met Ruud Jansen,

die met de meeslepende gospel ,,Amen
Hallelujah" het publiek in opperste

vervoering brachten. Zelden of nooit

zagen we een dergelijk sterk medele-
ven.

Een ongelofelijk belevenisvolle mani-
festatie, die onvergetelijk werd.

Jazzmatinée

Aansluitend hierop vond 's middags
onder grote belangstelling, en verge-

zeld van een stralende zon, een dave-
rend gebeuren plaats. Opnieuw was
Ruud Jansen met zijn combo aanwezig,

terwijl ook de Midgetown Jazzband
aanwezig was. Onder leiding van Billy

,,B" Jacket liep het zelfs uit tot bijna

zeven uur voordat hieraan een einde

kwam. Het enthousiaste publiek wilde

de musici niet eerder laten gaan.

Hierna volgde nog een receptie ter ere
van het eerste lustrum, in Bistro ,,De
Manege" aan de Zandvoortselaan.
Meer dan driehonderd jazzliefhebbers

wisten ook hier de weg naar toe te

vinden, en talloze artiesten traden hier

nog even op voordat ze de weg naar

huis aanvaardden.
Humphry Campbell zong hier bij de
formatie Thijmen Hoolwerf, afgewis-

seld door de Harlem Hot Peppers met
als extra verrassing zang van Beryl

Bryden en Milly Scott.

De drie doodvermoeide organisatoren

Nederlof, Bossink en Van der Zeijs

konden aan het einde van de derde dag
met vreugde constateren dat het eerste

lustrum, alhoewel het hier en daar
organisatorisch even uit de hand dreig-

de te lopen, bijzonder geslaagd was.

Op naar het volgende lustrum zal dan
ook zeker geen loze kreet blijken te

zijn.

Reportage:

Margreet Ates

C.kuyper sr.

Foto's:

Europrëss.

inijuu 'i

bibliottekl
FILM INN
Vrijdag 14 augustus, 21 00 uur

LesOrdres van Michel Brault

Toegang vrij

FONOTHEEK
Aanwezig- 930 klassieke platen,

500 populaire platen, 350 jazz-

platen, 1200 pop-platen, lOO
platen met volksmuziek, 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord

Openingslljdon:
maandag 1 9 00 - 2 1 00 uur
vrijdag 15.00- 17.00 uur

vrijdag 19 00-21.00 uur.

Prinsesseweg /Zandvoort
Gasthuisplein gedurende het Jazz behind the Beach festival, ledere dag, ieder uur, opnieuw een „volle bak" bij de diverse onderdelen van het drie dagen durende

jazzjestijn.

Ds. Blezeveld spreekt

Erg ver zal ik wel niet mis zijii,

wanneer ik veronderstel dat Ds,

K.E, Biezeve/d, tegen woordit; mci

standplaats Voorthuizen. momen-
teel met vakantie in onze (haar

oude) gemeente vertoeft.

Enkele jaren lang diende zij de

Hervormde kerk in ons dorp, waar

zij zich vooral op het jeugdwerk

toelegde en zich vele vrienden

maakte. Het is prettig, te mogen
constateren, dat zij haar oude ge-

meente nog niet vergeten is. Inte-

gendeel, zij preekt a.s. zondag in de

Hervormde kerk aan het Kerkplein,

om 10.30 uur. Ongetwijfeld zullen

velen deze gelegenheid aangrijpen

om haar te komen beluisteren en zo

mogelijk een praatje met haar te

maken na afloop van de kerkdienst.

,,Oudc liefde roest niet" is een

bekend spreekwoord, dat zal a.s.

zondagmorgen wel blijken.

Rare kostgangers

Onze Lieve Heer heeft toch wel

rare kostgangers. Ergens in onze

gemeente woont iemand, die een

flinke grote vijver in z'n tuin heeft

laten aanleggen. Dat is niet vreemd,
want er zijn er tientallen, maar
vreemd is wel, dat hij deze vijver

heeft bevolkt met een aantal kik-

kers, die hij als een soort huisdier

lijkt te beschouwen.
De vijver is natuurlijk afgedekt met
fijn kippegaas, vanwege de reigers,

als u begrijpt wat ik bedoel. Maar
het leuke van het geval is, dat hij de

dieren nog voert ook. Elke dag, zo

omstreeks een uur of half vier komt
hij met een mysterieus uitziend

potje om z'n troetelkinderen van
eten te voorzien. Wat erin zit is een
diep geheim! Maar de dieren weten
het al, komen op de vijverkant

zitten te wachten op hun eten. Men
zegt zelfs, dat ze eten uit z'n hand.
Het moeten bijzonder mooie dieren

zijn, goed uit de kluiten gewassen
en glad van lijf en leden. Ze moeten
er bijzonder goed gedijen. Dat kan
ook moeilijk anders. En om meteen
maar kwaadsprekerij de kop in te

drukken: de man is geen handelaar
in kikkerbilletjes. Hij heeft er zelfs

een afkeer van. 't Is alleen maar een

hobby.

lepeziekte

De zo gevreesde en gevaarlijke

lepeziekte, die ware slachtingen

kan aanrichten onder de fraaiste en
grootste bomen in onze gemeente,
slaat de laatste tijd weer danig toe.

In de Zeestraat b.v. zjn er in betrek-

kelijk korte tijd drie naast elkaar

staande bomen het slachtoffer van

geworden, ze moesten alle drie met
wortel en tak worden gerooid en
hebben een lelijk gat geslagen in

deze eertijds zo lommerrijke laan.

Bovendien zie ik er binnenkort nog
wel enkele sneuvelen,want die blij-

ken ook al zwaar te zijn aangetast.

Het is wel indroevig, dit te moeten
constateren en nog erger is het, dat

er geen kruid voor gewassen lijkt te

zijn. Een eenmaal aangetaste boom
gaat onherroepelijk dood.

We zijn gehecht aan onze bomen en

beschouwen ze als een kostbaar

bezit, wat ze ook inderdaad zijn.

We beschouwen elke boom, vlak

voor ons huis, zo'n beetje als ,,onze

boom", als een persoonlijk bezit,

waar we trots op zijn. Ik had er een

gesprek over met onze wethouder
van publieke werken, Jan Termes,

die mij verzekerde, dat dit euvel

'

een voortdurende zorg is voor onze

plantsoenendienst. Men zal er wel

toe overgaan, nieuwe jonge bomen
ervoor in de plaats te zetten, maar
de charme van een lommerrijk bezit

is daardoor - althans de eerste jaren

- vanzelfsprekend niet aanwezig.

Die jonge bomen moeten groeien

en dat duurt wel enkele jaren,

indien ze tenminste willen groeien,

want dat moet nog worden afge-

wacht. Elk jaar plant onze gemeen-

te er 300 jonge bomen bij, sommige
ervan groeien ais kool, andere vei-

tikken het gewoon. Het is een ware

nachtmerrie voor onze dienst \un

Publieke Werken. Het is een kost-

bare zaak ook. doch men doet

eraan, wat men kan. He! is vreemd,

dat op sommige plaatsen er een

stevige groei valt te constateren,

b.v. bij de kastanjes in de Dr.

Gerkestraat en op enkele pleintjes

in onze vernicuNU' Noordbuurt.

waar sommige pLi.itsen een ware
lust worden voor het oog. Maar op
andere plaatsen blijft de groei uit.

Opoe en het griezefbeest

Ik {"[ic jcliu v.o.\ Cs 'n '..'rhacUic

vcnolle v;i!i 'i> üiuvclbcest. (Sicri

sprokie heur niiicr wacih.ud v,in 't

/oiverstc v/acci. bal une/clbccsl

heet ..ZeewüH" D i bcnnc dnc
.soorie M\n. De lu.nnM' (nel .i- ^o.'us

]c manskcrel). de j:i;vlckt>,- lii de

gewone Het bcnne echte if schrik-

wekkende Msso. iiiL'! een \erschrik-

kelukkc nioristerachtigc kop iiijcr

omdat ik met wil. dat ik i^ini

beduvel, id\ ik je ook de L.'lainsi

naemc noeme, want ik bm n.et

achteriuk!

De blauwe zeewotl heet Anarhichas

Oenticulatus, de gevlekte Anarhi-

chas Minor en de geuonc /Anarhi-

chas Lupus. De blauwe zecwoli is

vrij zeld/aarn hier. w.iterii; en week.
Dat beest heb de gewoonte, om
altaid 't acs \:\n de iiaekc te \iete.

De gevlekte komt allienig veur om
de noord en die loi daer mackc van

hun hoidc leer De Anarhichas Lu-

pus tenslotte is 'n gewaerdecrde vis

in onze coniraien. maer dat beest

ziet er afschrikwekkend oit, 't Is net

als de twee andere 'n echte gemiene
roofvis. Hij vreet krabben, herre-

mictkreeftc, sickelhoidige schelp-

diere en hai is beter oitgerust met
vreetstiene as jeloi. Hij heb 'n groot

aantal vlijmscherpe tanden in i'n

brede moil, zo scherp as niesse en as

die verslete benne. dan komme d'r

vanzelf weer!

Maer toch is die zeewolf 'n merae-

kels lekkere vis. Je ken ze bijv. zo

ete: afspoele en afdroge. licht zou-

ten en in brokkc hakke van zo

ongeveer twie ons. In "n ouwer-

wetse pan of in een moderne hap-

piespan 'n bojempie olie doen en de
|

vis snel broin braeje, maer niet

gaer! Dan flambere met goeje whis-

ky, maer pas dan op veur je gerdai-

ne! Dan de vis deroit haelc en in de

olie een sjaelotje met groen doen
dat je eerste hielegaer te barste heb

gehakt. Dan verder froite met ge-

hakte temaet, pieterseiie, oie, dille

d'rbai met vurse peper, 'n bietje

caejenne en knoflook. Dan de vis

d'rop en witte wain d'rbai. En dat

zaekie laet je dan maer 15 menute
stove. Tenslotte de vis weer d'roit,

de saus inkoke en donders goed
kloppe met zo'n klain onsie beste

butter d'rdeur. Geef er dan stok-

brood bai en een Vinho 'Verdc.

Heus beste mense: je bikt je aige 'n

puntboik!

En dan nu de VW

We hebben gelukkig weer eens ge-

zien en gemerkt, dat de zon nog
bestaat en met de zon komen de

gasten, zei al vele jaren geleden

wethouder Van der Werf, de bak-'

ker.

Wat er bij de 'VW het hele jaar

komt. zijn de zgn. ,,balie-

bloempjes". Wat dat zijn? Geen
nieuw soort tulpen, dat zeker niet.

,, Baliebloempjes"' zijn bijzondere

opmerkingen, die men maakt en

dan wel heel speciaal gericht aan het

WV-personeel. Om er een paar

van de laatste weken te noemen:
,,Waar kan ik een invalidewagenije

huren''" ,,Waar kan ik een wandel-

stok kopen?" ,,Waar kan ik zien

waar het naaktstrand begint?" ,.Je

moet even de watertoren bellen,

want de Zandvcortse vlag hangt ai

twee dagen verkeerd om". ,,Hoe is

het weer in Nederland, schijnt m
Zeeland de zon?" Particuliere ka-

merverhuiirder: ..Gasten voor een

nacht? Stuur dic maar naar de

hotels, die zijn er \oor!'" Hotelhou-

der: ,
.Gasten voor een luichl'' Cieef

die maar aan de p.irticulieren. die

willen toch zo graat', verhuren.'

(tussen het eerste en t^veeile tele-

foontje yat slechts drie miiniten!'!)

Het ..toeiistisch predika.it", gaat

de/e week naar een tuin

Het /OU eigeiiliik bestenu! kunnen
7ijn voor alle imnen welke dooi

Publiek:. Werken worden iiiigeiiou-

den, iiiel-, ii.in lof Met /oii ook

kunnen g lan \\\\ de kaboiii'"''tiun

aan ile Toliensstiaa;, ge.'eüi.- wai;-

neernieiida.il ooyvuoi lieo' ">!a..i

waniieer ei k.iiiN woid; lu.'.en 'in

ondank-, .'ec.i.inii' unui >iirei.i nu

/ee - dius ,.,'11 . wilt '•, t, ,1 ui '-U k. er

toch een ;;r.isni it k.M..' \\l\\l- ,i,in

een biliai il iki n d i
- i-- J il i en

.,toeiisti--t!i pinlki.i; u .\,Mul

Li kiinl het /lei! o.) I horni.a.i -"tra..!

37.

jj.inHRUnBi;raL-TxiMiiiu.~rti:a'««..s>w>ua -ww

ZANDVOORT - Lnkele bewoners v.in

de Zuiderstraat hebben het college van

Zandvoort gevraagd maatregelen te

nemen om \un de/e straat een woonen
te maken, dit in belang van de voetgan-

gers, door het aanbrengen van ver-

keersdrempels.

Men wilde graag verkeersdrempels.
Het schrijven van de inwoners heeft

geleid tot besprekingen in de Coördina-
tie Commissie die als voorlopige con-
clusie geeft dat de straat wél in aanmer-
king komt voor hermdeling, doch dat

deze eerst plaats kunnen vinden wan-
neer er herbestraling noodzakelijk is.

De minder gunstige financiële positie

van de gemeente in aanmerking geno-

men, zal zeker de eerste jaren deze

vvï'

str.ial me! 'ooi vernieiiuinü m .i.inmer-

kuig koiiiLi.

Dil heelt \uA coileee de tni-.l'-i.hiii-

vers kileii \u ten. iliith de/e ni nu n ii.er

geen genoegen nu'i Ineenhtei .hr' -

ven vcr/ceken /i; de jieniec ".er.uid

voorlopig ,ilv,ist enkele veikeei'-dreni-

pels aan :•• leggen, ..de lesl k.in wel

wachten" Het college is -ihler v.in

mcninü d,'l deu'elijke veikeef-iiicni-

pels iiie! /o ma, II .laiifelcd kunnen
wolden en d.it toch de 'oa.it d,in een

nieuwe (leniuleling iiiolI kmjien.wa.ir

vüoilopig geen geld voo: is

In de commissie ,'\lgeinene /,.ikcn /al

deze kwestie dinsdagavond worden be-

handeld.
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:^.i\i voor napie
U kunt zich mijn teleurstelling wel
begrijpen. Maar wat ronddolend door
de /.aak viel mijn oog op twee kleine

aapjes, die in een lage vierkante kooi
stokstijf tegen elkaar aan zaten. Ik
vond het zo"n zielig gezicht, dat ik

vroeg wat beide diertjes moesten kos-

ten. Over de prijs waren we het nog al

gauw eens, ofschoon die met aan de

Z.ANDVOORT - Een inwoner van
onze gemeente, die enkele weken gele-

den liep te wandelen met een kleine

aap aan een touwtje, werd opgemerkt
door onze politie. Om het vreemdsoor-
tige geval werd hij hierover nader
ondep/raagd, waarhi) bleek, dat hij het

diertje in fjbruari jl. had gekocht in

Spanje en het had meegenomen en
oificiccJ mgevoerd. Daarmee was hij in

overtreding, want het bleek, dat het

een aapje was van het zgn. ,,Titi-ras"

een beestje, dat sinds de wet van 1975
behoort tot de bedreigde uitheemse
diersoorten en door particulieren niet

mag worden behouden, althans sinds

1975 niet meer.

.Ambtenaren van het CRM hebben
later het aapje opgehaald en overge-
bracht naar een ander onderkomen, de
vraag daarbij is nog steeds of dit een
dierentuin of het land van herkomst zal

zijn.

Het bericht interesseerde mij bijzon-

der, omdat ik zelf twee van deze
,,Titi-aapjes" een aantal jaren heb
gehad en er ontzettend veel plezier,

maar ook net zoveel kopzorg aan heb
gehad.

Het was eigenlijk een stom toeval,

dat ik in het bezit van de beide aapjes

kwam. Het was aan het eind van de
vijftiger jaren toen ik bij een dierenspe-

ciaalzaak in ons land een blauwe Ara
had besteld. Een pracht van een vogel

van enkele jaren oud. Ik had er een
speciaal hok voor laten timmereri en ik

sprak met de handelaar af, dat ik

binnen enkele dagen de vogel zou
komen ophalen. Toen ik erom kwam,
bleek één van de bedienden intussen de
Ara aan een ander te hebben verkocht-

,niet wetende, dat ik de koop al geslo-

ten had.

'4

•v-

goedkope kant was. Ik nam de beide

aapjes in een doos meteen mee naar

huis en huisvestte ze in de kooi, die

oorspronkelijk bestemd was voor de
Ara. Een ervan heb ik bijna vijftien

jaar, de andere ruim twaalf jaar gehou-
den. Men heeft mij verteld, dat het hier

de zgn. „grijze sipringaap" betrof, in

hoofdzaak levend in Oost Columbia.
Er zijn diverse soorten van deze ,,Titi-

aapjes". ook de bekende ,,Penseelaap"
behoort ertoe. Ze zijn niet erg groot

van 35 tot 50 cm. Ze wegen ongeveer
700 gram en de kleur varieert van grijs

tot roodbruin. Ze eten in hoofdzaak
groente en fruit, maar ook een vogc-

leitje is ze niet onwelkom. De beide
Titi's van mij waren bijzonder verzot

op druiven en bananen. Het is een
enorm werk om de dieren te verzorgen.

In mijn geval kon ik we! zeggen.dat ik

er een paar kinderen bij had. Waar ze
ook gek op waren was zoete vla, die ik

ze af en toe te drinken gaf uit een
zuigflesje.

Het zijn schattige diertjes, op den
duur erg aanhankelijk. Ze kropen al-

tijd dicht tegen me aan en waren gek op
warmte. In de kooi zochten ze dan ook
steeds, al was het maar het geringste

spoortje zon op.
Tenslotte is de eerste na ongeveer 12

jaren gestorven aan longontsteking, de
tweede werd vijftien jaar en volgens d^
dierenarts vertoonde deze ouderdoms-
verschijnsclen. Het was aandoenlijk

om mee te maken hoezeer de zieke
dieren gesteld waren op een liefderrij-

ke verzorging. Heel wat uurtjes heb ik

aan die verzorging besteed.

Waarom ik u dit alles zo uitvoerig

vertel? De enige reden daarvoor is om
u te waarschuwen voor het houden van
dieren, die eigenlijk geen huisdieren
zijn. Trouwens, dit zou nu toch niet

meer kunnen, omdat de eerder ge-
noemde wet van 1975 dit niet meer
toestaat. En ten tweede, indien u al

vele jaren lang exotische huisdieren

bezit, dan kan ik u niet genoeg op het
hart drukken er vooral goed voor te

zijn. Vertroetel ze maar en beschouw
ze als uw huisgenoten. Ik denk daarbij

b.v. aan papegaaien e.d. U zult dan
ervaren, wat een vreugde en plezier u
aan deze huisgenoten bezit, want heus:

ze vragen erom!

Door C. Kuyper sr.

RONDVLUCHTEN
öiLiil^u CityHopper

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 12.00 uur.

f oOy " per persoon

f.45|" kind. tot 12 jr.

Reserveringen/ inlichtingen

:

tel. 020-495070
of 020-492781

QÜCityHopper
Fnendly af| the time.

n-estatietocht Z'voort/

Nordkapp/Z'voort
ZANDVOORT - Op dinsdag 9 juni

startten de vroege morgenuren Dolf
(23) en Robert (21) van der Meij
aan een fietstocht die zo'n dikke
zevenduizend kilometer lang zou
zijn.

Op hun racefietsen vervoerden de
beide broers, een volledige kam-
peeruitrusting, die zeker waterdicht

moest zijn, want de regen is een
trouwe metgezel geweest op deze
barre tocht.

Wekenlang trapten ze door giet-

buien, afgewisseld met een portie

hagel. Op het uiterste puntje in

Noorwegen, Nordkapp, vroor het

zelfs twee graden in juli. Ook mug-
gen hielden hen gezelschap, terwijl

Robert rode hond kreeg, een opont-
houd van vijf dagen. Ze waren van
plan er een prestatietocht van te

maken, en in deze opzet zijn ze
zeker geslaagd.

Het langste trajekt dat door hen
werd afgelegd was 188 km op één
dag.

Het tweetal wordt aanstaande
maandag in de badplaats verwacht.

Vriendinnen vrienden en familiele-

den zijn vast van plan om de thuis-

komst niet onopgemerkt te laten.

Foto's van de feestelijke aankomst
volgen in het komende nummer.

ïigmg

Voor leden komt beschikbaar:

DE BEJAARDENWONING
Gasthuishofjes
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers.

Huurprijs f 163,55 per maand.
B & W verlenen als regel slechts woonvergunning
voor deze woning aan:

a. een alleenstaande van 55jaar of ouder
b. een echtpaar van 55 jaar of ouder.

DE FLATWONING
Van Lennepweg 53/5
Bebtaande uit- woonkamer, 3 slaapkamers, douche,

berging.

Huurprijs f 233,55 per maand.
B & W verlenen als woonvergunning
woning aan.

a. gezinnen

b. 2-persoonshuishoudens

voor deze

3. DE FLATWONING
Keesomstraat 123

Bcbtaandt^ uit woonkamer, 3 slaapkamoib, douche,

lift, c V , berginq

Huurprijs f 433,30 per maand
B & W verlenen als regel woonvergunning voor

deze woning aan:

a. gezinnen

b. 2-persoonshuishoudens.

4. DE FLATWONING
Keesomstraat 441

Bebta=indu uit. woonkamer, 3 slaapkamers, douche,

lift, L y , berging

Huurprijs f 537,05 per maand.
B & W uetlüncn als rcyel woonvergunning voor deze

woninq aan
o. qtvinnen

b. 2-persoonshuishoudenb

5. DE FLATWONING
Lorentzsiraat l^iS

Bübtdandc uit. vvoonkamc'. 3 bldapkamers, douche,
blokvurwiirmincj, lift

Huurprijs / 584,55 per maand.
8 & W verlenen als rcgol woonvergunning voor deze
woning Mn
.1. gezinnen

b. 2 persuonbhuibhoudenb.

DE FLATWONING
Lorentzstrajt 149
l^f'St.j,)iKie lilt woonkjrner, 3 blaapkjwners, douche,
t)loKvi'rwarininy, li(l.

Huurprijs/ 587,60 per maand.
B b W i^erlenun .ilb regel woonvergunning v'Oor de/e
woning aan
.i qe?mnen
b 2 pLtbOonshuibhoudonb

Dr tücwitzinq vnn deze woningen geschiedt op het lid-

nisatsthiipniimmer i-,?;? de \icrrniging. Het bestuur ver-

strek! een bcreidverkljnnc] De beoordeling voor het
verkrijgen van een woonvergunning berust bij het College
van Burgemeester en Wethouders Vdn de gemeente
Zindvoort. Oe inschrijving dient schriftelijk vóór tl

augustus 19S! oin W 00 uur te geschieden aan het
kantoor von de vereniging onder vermelding van het
lidmoatschapnummer en de geboortedatum.

Inschrijvingen die later binnenkomen worden ter zijde

gelegd.

Oe uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op
donderdagmiddag 13 augustus ISSl om 14.00 uur in

het gevelküst/e aan tiet kjntuor worden gepubliceerd.

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel.02507-1 61 23

Slagroomtaart
die lekker is ?

BAKKERIJ

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

REPARATIE
van alle soorten

DAK-

BEDEKKING

Tel. 02507 -173 53

Grote sortering

eiken salontafels

met plavuizen

va. 298,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,

telefoon 17751.

Advertenties

worden tQch

niet gelezen...

Dit is een advertentie.

G.Kol
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-brand-leven

alle verzekeringen

Te koop:

grijze

roodstaart
jonge vogel,

met kooi ^350,-.

Tel. 02507 - 12748

Tekoopaangeb.:

Simca 1000
bouwjaar 1976, metallic

blauw, m goede staat

Nieuwe remmen
Vraagpt / '250,-

Tel. 023-246933
Na 18.00 uur

02507-12744.

WEGGELOPEN:
GRIJZE POES
roepnaam Mikkie.

Teg. bel. ter. te. bez.

Koper,

Const. Huygensstr, 10

Stichting Jazz Behind the

Beach bedankt:
firma Heineken

Het Wapen van Zandvoort

Gemeentebestuur Zandvoort

* Publieke Werken

« Gemeentepolitie Zandvoort

« Zwager reklame

* Cultureel Centrum

* VW Zandvoort

Reprox

Onbt geluid Haarlem

Spanjaard pianoverhuur Zandvoort

Bewoners Gasthuisplein

Bistro-restaurant „De Manege"

Familie Looper

Familie Van Gog

G. Loogman

Benno Boon

Chris Tonbreker

156 muzikanten.

6 vocalisten

Dominee Boeyenga

Pastoor Loos

Nel

Atie

Rien

Tinie

Thea

« Hennie
Deze, maar ongetwijfeld veler) die wij vergeten
zijn, hebben "Jazz Behind the Beach" mogelijk

gemaakt.

Stahtiug DuKMmit agauseert:

Demonstratieve duinfietstocht
( ZANDVOORT - In het weekeinde van
29 en 30 augustus is er een demonstra-
tie en duinfietstocht van IJmuiden naar
Den Haag.
De tocht wil de aandacht vestigen op de
voortsluipende aantasting van de dui-

nen door uitbreiding van waterwinning
en rekreatie en eindigt met een slotma-

nifestatie bij boerderij Mijendel in de
duinen bij Wassenaar op zondagmid-
dag 15.00 uur.

De Stichting Duinbehoud te Leiden
organiseert deze tocht omdat er nog
steeds uitbreidingen van watcrwinge-
bieden worden gepland, terwijl Ket

waterverbruik al sinds 1975 stabiel is.

Bovendien wordt er in die waterwin-
plannen te weinig rekening gehouden
met de minder schadelijke alternatie-

ven, aldus de Stichting.

Voorzieningen voor de recreatie (fiets-

paden, andere wegen, golfbanen) wor-
den getroffen, die schadelijk zijn voor
vogels en planten en bovendien voor
een groot deel ook buiten de duinen
zouden kunnen plaatsvinden. Men
denkt dat bij de planning van die

voorzieningen weinig dreigt over te

blijven van de indeling van de duinen in

rustige en minder rustige zones. De
Stichting gaat er van uit dat hier ook
alternatieven voor beschikbaar zijn.

Tijdens deze tocht, waaraan ongeveer
150 mensen zullen deelnemen, zal op
verschillende plaatsen de aandacht
worden gevestigd op aangebrachte oi
dreigende schade aan de duinen, aan
herstelmogelijkheden of aan de door
de Stichting voorgestane alternatieven.

Zo wordt IJmuiden genoemd, waar
men in het kader van het plan ,,zee-

bad" de stedelijke aktiviteiten zich ten
koste van de duinen naar het zuiden

Fraaie Prlndle-

wedstrijden

WSZ
ZANDVOORT - Voordat de Neder-
landse kampioenschappen (a.s. zon-
dag) en de Europese kampioenschap-
pen (op 14, 15 en 16 augustus) worden
gezeild, konden vele deelnemers jl.

zaterdag en zondag terecht bij de Wa-
ter Sportvereniging Zandvoort, waar
wedstrijden werden gehouden in de
Prindle 15, 16 en 18. En zo'n 35
deelnemers maakten dan ook gebruik
om de snelheid van de boot nog even te

testen. Het zijn zowel op zaterdag,

mede door het goede zeiiweer, uitste-

kende wedstrijden geworden. Óp zon-
dag liet de wind het eerst afweten^
maar in de middag stak er een bries op
die voldoende was om ook deze dag tot

een succes te brengen.
In de Prindle 15 was Serge Schuurman
de opvallendste deelnemer. Met zijn 15
jaren zeilde hij naar een uitstekende

derde plaats. Eerste werd hier Dirk jan
Kan uit Huizen, tweede was Jan Visser

uit Aimere.
In de Prindle 18 was het Zandvoortse
duo Gerard Loos en Inge de Ia Rie
veruit de sterkste; tweede werden Mar-
co de Boer en Roger Gaus, teiTvijl een
derde plaats was weggelegd voor Ruud
Rcij en Antoiny Martens.
Voor de Prindle 16 waren de meeste
deelnemers aan de start verschenen. 28
Deelnemers bonden met elkaar de
strijd aan. Tot aan de laatste race bleef

de strijd open, voor de bezetting van de
ereplaatsen. Uiteindelijk waren de
gebr. Zeeman uit Maarsdijk de beste.

De uitslag was als volgt: 1. gebr.

Zeeman; 2. Frank Bonset/Milan Hen-
drikse, Zandvoort; 3. Bas Nederpelt/-
Bert de Rooy, Den Haag; 4. Rob
Bossink/Rob de Bruin, Zandvoort; 5.

Menno de Boer/Jeannette v. Brug-
gen, Zandvoort; 6. Len en Karin Vis-
ser, Zandvoort.

Doorgereden
ZANDVOORT - Omstreeks midder-
nacht veroorzaakte een automobilist

schade aan een geparkeerde auto op
het Badhuisplein. De man reed door,
doch kon later door de Heemsteedse
politie worden aangehouden die hem
terugbracht naar Zandvoort.
Op het hoofdbureau van politic werd
een bloedproef afgenomen en proces-
verbaal opgemaakt, waarna de Haar-
lemmer naar huis mocht terugkeren.

verplaatsen, in de vorm van een rekrea-

tiegebied en nieuwe woonwijk.
Volgens een woordvoerder van de
Stichting Duinbehoud is bewust geko-
zen voor deze datum, wanneer in

2;andvoort honderdduizend mensen
worden verwacht voor het Grand Prix

racegebeuren. Men wil op zaterdag-
middag 29 augustus een demonstratie-
ve bijeenkomst houden van de fietsers

die speciaal bestemd is voor zowel de
lokale als provinciale overheid om hen
duidelijk te maken dat de plannen in

Zuid Kennemerland van nieuwe fiets-

paden, nieuwe infiltratiewerken, het
race-circuit en rioolwaterlozingen, plus

eventuele plannen van de Canedese
projektontwikkelaar (waar men nog
geen kennis van heeft genomen, behal-
ve enkele krantenartikelen) schadelijk

zijn voor het duingebied. Over de
bestaande situatie, de verwaarlozing
van het binnencircuit wordt niets ge-

Randstad PubScaties
.

Dorpsstraat 8, Aalsmeer; ,

telefoon

02977-28411

zegd, doch dit zal ongetwijfeld ,,mee-
genomen" worden.
Waar deze demonstratieve bijeen-

komst gehouden zal worden is nog niet

bekend.
Tenslotte is in Wassenaar op zondag-
middag 30 augustus om 15.00 uur bij

boerderij ,,Mijender' een afsluitende

manifestatie, waar behalve aan het

beleid van de provinciale overheid ook
aandacht besteed zal worden aan het
beleid van de rijksoverheid met betrek-

king tot waterwinning en milieubeheer.
Hiervoor zijn uitgenodigd, de burge-
meester van Den Haag, de commissaris
van de Koningin in Zuid Holland en de
demissionaire minister van volksge-

zondheid en Milieuhygiëne. Aan hen of
aan hun plaatsvervangers zullen een
drietal petities worden overhandigd.

Weekenddiensten
Datum 8-9 augustus 1981

ARTSEN: Huisartsenpraktijk Bou-
man, Mol en Ridderbos. Arts: F.N.
Ridderbos, Emmaweg 5, tel. 12633.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth tel.

13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

^

Centrale post ambulancevervoer
(CPA) Kennemerland. Ongevallen tel.

023-319191, besteld vervoer 023-

319277.

TANDARTS: telefoon 023-313233
WUKVERPLEGING: Zr. E. Nijsen,

Gasthuishofje 27, Zandvoort tel. 12791
APOTHEEK: Zjindvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,

Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023-

313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor algeme-
ne informatie tel. 023-320202 (dag en
nacht)

STORINGSDIENST GASBEDRUF:
telefoon 17641.

POLITIE: telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000
TAXI: telefoon 12600 en 16843
ALGEMEEN MAATSCHAPPELUK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT

Evenementen

De komende week
evenementenagenda.

ZANDVOORT
een vrij rustige

als volgt:

Vrijdag 7 augustus:

Grote finale open Nederlandse kam-
pioenschappen bakfietsonderwaterrij-

den, hometrainwedstrijden. Politie-in-

formatiebus en brandweer informatie,

uitreiking medailles, kinderkermis,
kortom feest in de Duinpan met een
show van Autobedrijf Zandvoort.

Zaterdag 8 augustus:
Miss en Mister Zandvoort Beach

verkiezing, bad Riche, aanvang 14.00
uur.

Ballonoptochl, start vanaf Raadhuis-
plein 19.30 uur. Kaartjes VW kan-
toor.

Zondag 9 augustus:

Autoraces Zandvoort Trophy. Cir-
cuit, aanvang 13.00 uur.

Dinsdag 11 augustus:

's avonds 20.00 orgelconcert in Ned.
Herv. Kerk.

Tentoonstelling: tot 17 augustus in

Cultureel Centrum Caroluskring, expo-
sitie beelden.

Expositie in het Casino van botani-
sche bloemenaquarellen van Clemy
Banning-Zurcher, dagelijks van 14.00

tot 02.00 uur.

Erasmus College
School voor volwassenen

Zandvoort.

in september zal In Zandvoort worden begon-
nen met de volgende cursussen: Nederlands

Frans
Duits
Engels

Deze cursussen leiden op voor het examen op Mavo-4 niveau.

Door combinatie met een andere afdeling bestaat de mogelijkheid om
een volledig pakket (6 vakken) te volgen.

Cursusgeld : f 135,— per jaar

Vooropleiding : lager onderwijs

Aanmelding : donderdag 13 augustus 10.00 uur v.m.
in het Gemeenschapshuis, Schoolplein 1.

Voor inlichtingen: telefoon 023-2S6S57.

Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:

postbus 100, 2040 AC Zandvoort
WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-
straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen.
Stichting Wijkraad Nieuw Noord tel.

18083.

Kerkdiensten

Zondag 9 augustus Zandvoort

Hervormde kerk, Kerkplein zaterdag 8

augustus: 19.30 uur dienst in de Duitse

taal. Laatste dienst in seizoen '81.

Voorganger nog niet bekend; zondag 9

augustus: 10.00 uur ds.K.E/'Biezeveld
van Voorthuizen (Crèche aanwezig).

Gererormeerde kerk, Julianaweg 15
9.30 uur ds.P.van Hall; 19.00 uur geen
dienst.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15 10.30 uur, mevr. ds.W.H.
Buys.

Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote Krocht
zaterdag 8 augustus: 19.00 uur Eucha-
ristieviering met orgel en samenzang;
20.00 uur Eucharistieviering in de Duit-

se taal,

zondag 9 augustus: 8.45 uur Stille

Eucharistieviering; 10.45 uur Eucharis-

tieviering met medewerking van het St.

Caecilia kerkkoor.

Radiokerk Bloemendaal, Vijvcrweg 14

9.30 uur ds.E.Th. Thijs; 19.30 uur nog
niet bekend.
Nieuw Apostolische kerk tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00

uur, woensdag 20.00 uur diensten in

gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-
Nrd.

Volle Evangelie Gemeente zondagmor-
gen 9.45 uur dienst in gebouw Voor-
straat 100 te Katwijk aan Zee.

Burgelijke sland

Geboren:
Bobby, zn.v. M.B. van der Voet en

M.M.B. Siepman.

Gehuwd:
H.J.A. Gazenbeek en N.M.E. Hofstra;

P.J.Sebregts en J.P. Kalf.

Overleden:

Grieta Domhof geb. Heinsius, 75 jr.;

Hendrik Bos, 60 jr.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT -

voor de komende
De waterstanden

week:

datum
6 aug
7 aug
8 aug
9 aug
10 aug
11 aug
12 aug
13 aug

HW
8.13

8.53

9.43

10.47

11.59

0.31

1.41

2.36

LW HW
4.12 20.35

4.41 21.17

5.18 22.11

6.06 23.16

7.12

8.28

9.44

10.45

LW
16.13

16.51

17.38

18.36

19.46

13.14 21.00

14.18 22.08

15.07 23.04

Maanstanden: Vrijdag 7 augustus EK
21.26 uur.

Doodtij 9 augustus.

HOTEL KEUR
vraagt voor direct:

KAMER-
MEISJES

lnl.:tel.12023

AANBIEDING:
LEUKE _^ __
TEENSLIPPERS 10,00
LINNEN ^- «.«.

ZOMERSCHOENEN 24,90

HARMS
Diaconiehuisstraat SA - Zandvoort
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[Overuren
Eindelijk dan heeft de zon besloten een

eind te maken aan de lange periode van

jfust en maakt ze nu zelfs overuren.

I Overuren die door iedereen die iets

|met het strand te maken heeft, met

I
vreugde worden begroet,

I Dat het personeel en ook de pachters,

de vishandelaren, de politie, de ZRB,
kortom iedereen ook overuren maakt
de laatste week, schijnt niemand te

deren.

De koperen ploert is terug en men wil

wel graag iets meer verdienen dan
„koper", om alsnog het verloren lij-

kende seizoen om te zetten in een toch

nog winstgevende zaak.

Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 uur 023-2833.10

door

,

Margrcel Atcs

7A m ^MA"^-^^^^im

,-.'.1 \;''^\

,

Telefoonnummers
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LERAREI\IOPLEEDil\IG
uitgaande van het

AMSTERDAM /ALKMAAR
Op 18 augu:-itus a.s. starten we weer met de

1 -jarige part-lime opleiding voor het

PEDAGOGISCH DJDACT8SCH

dag- en avondopleiding.

Inlichtingen:

tel. 020 - 92 09 08 of: 072 - 12 10 63.

Adressen:

Korte Ouderkerkerdijk 5 (Gebouw ETS)

1096 AC Amsterdam;
Bergerweg 200-1817 MN Alkmaar.

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325 - Bentveld/post Aerdenhout,
tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).

Roeds moer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere

Zdi^cn, voor particulieren en voor export, en zoek door-

lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en kleine

woreldcollecties, landencollecties, verzamelingen Neder-

land en Overzeese Rijksdelen, goode losse zegels, series

engrosen partijen.

Geon object is te groot. Er wordt contant betaald.

Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

JOEGOSUVISCH RESTAURANT PULA
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)
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KIP IN 'T PANNETJE
ons succes: halve kip geserveerd met een
garnituur van gebakken blokjes spek,

doperwtjes en frites.

5k WIENERSCHNITZEL
een gepaneerde krokant gebakken schnitzel,

zoals die in Wenen ook wordt geserveerd!

^ KIPSTEAK "MARYLAND"
een heerlijke combinatie van gebraden
kuikensteak, bedolven onder een garnituur

van gebakken perzik, mais, ananas en
mandarijntjes.

^ GEGRILLDE KIP "BOMBAY"
een halve kip oyergoten met een pikante

saus van kerry .ananas en rozijnen, gegarneerd

met vruchten, kroepoek en rijst.

^ KOTELET"GRANDMERE"
een flinke kotelet met daarbij een garnituur

van gebakken blokjes spek, doperwtjes
en frites.

•^ KIPFILET "MOSKOV"
een kipfilet overgoten met een pikante

paprikasaus waarin champignons, paprika,

uienringen, room en een vleugje knoflook.

^ CORDON BLEU
een gepaneerde schnitzel gevuld met
kaas en ham, een lekkernij! >

^ VARKENSHAASJE "PARISIENNE"
hele varkenshaas met champignon

-

roomsaus en een uitgebreid garnituur.

^ FILET "MIGNON"
malse biefstuk van de haas in de boter

boter gebakken. Zegt u maar hoe u hem
hebben wilt!

e95
M95

DfCKY DAP
" Kopje soep (kies zelf maar uit welke)
* Kipfiletje of 1/4 kip, met frites,

apppelmoes en lekker veel mayonaise.
* IJbje met verrassing.

OOMPIDOE
* Kopje soep (kies zelf maar uit welke)
* Kroket ên worstje met frites, appelmoes

en mayonaise.
* (Jsje met verrassing.

Arnolduspark 10 - Hoofddorp - Tel.: 02503 - 10139
(reserveren op zon- en feestdagen gewenst).
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HTS-ers en
AKTEIVIBEZITTERS,

OPGELET

!

Medio augustus is er nog een mogelijkheid om
uw technisch aktenbezit in Amsterdam en
Alkmaar uit te breiden met een bevoegdheid
voor

WISKUNDE of NATUURKUNDE
binnen het kader van het 2-vakkensysteem.

Inlichtingen hierover worden u gaarne verstrekt

via

tel. 020 -92 09 08,

072-1210 63
Adres:

Adres:

Lerarenopleiding uitgaande van het
NGOLB, Korte Ouderkerkerdijk 5,

1096 AC Amsterdam (gebouw ETS)

dépendance: Bergerweg 200,

1817 MN Alkmaar (gebouw HTS).

koOIJMANS

FORDOTO

c/^af
i - ZANDVOORT
;' Ampirestraat 10

,i. (naast Colpltt)

"Tel. 02507 '1 69 25.

b.g.g. 132 42 '.

%„ ford vorkoop en
t service.

' lOok voor diverse

^merken inruilauto 's:

ER DREIGT EEN TEKORT AAN
DOCENTEN BIJ HET

BEROEPSDNDERWÜS 1

Hebt u een LTS-diploma + minimaal

2 jaar praktijk-ervaring?

Dan kunt u bij ons in AMSTERDAM of

ALKMAAR een part-time studie

volgen voor lera(a)r(es)

• BOUWKUNDE/BOUWTECHNIEK
• WERKTUIGBOUWKUNDE
• MECHANISCHE TECHNIEK
• MOTORVOERTUIGENTECHNIEK
• ELEKTROTECHNIEK
• WIS- en NATUURKUNDE
• CONSUMPTIEVE TECHNIEK*
• GRAFISCHE TECHNIEK**
• INSTALLATIETECHNIEK [v«>ophtt,i

• Dag-opleiding, één dag per week les.

• • Middag- un avondopleiding.

OOK VOORBEREIDENDE LERAREN-
OPLEIDINGEN!

Inlichtingen:

. Amsterdam: 020 -92 09 08
Alkmaar: 072 - 12 10 63

Adressen:

Lerarenopleiding uitgaande van het
NGOLB, Korte Ouderkerkerdijk 5.

Gebouw ETS, 1096 AC Amsterdam.
Dépendance Alkmaar,
Bergerweg 200, 1817 MN Alkmaar.

Leuke
bijverdienste

Ogilvie/Marktonder-

zoek BV vraagt:

DAMES EN HEREN
voor het houden van

vraaggesprekken (rnter-

vieuws). Schrijf of bel

naar: SarphaliekadeS.
1017 WV Amsterdam.

Tel. 020 -235400
(Ook 's avonds en het

w(oekend)

B.g.g. 020 -245315.

pMn'^se^.

SPECIALITEITEN
RestaoFant
„Qtalêfc Het Wtte Huls**

2:eeweg 3, Overveen, tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

:*••••••••••••••••**•••••••*••••*

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaalfondue-restaurant

tot 45 personen.
Gen. Cronjcstraat 14 - Haarlem
Reserveren: lel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levendepianoklanken of voor
uw receptie en party.

Gravlnncstccg 9-1 1-13 - Haarlem
Reserveren: lel. 023 - 31 70 58

Verhoogde
spaarrente
bijdeRabobank

m.i.v. 01-8-1981

Spaar-Di reet-Rekening 6% nu 6V^%
Spaar-Prcmierekening 8% nu 8^4%
Spaar-Extra-

Premierekening 9% nu 9^4%

Rabobank Kinderspaarplan 8% nu 814%

Rabobank G3 Wijzigingen woorbchoudt'n

i^iet gebonden aan de

schoolvakanties?
Profiteer dan nu van onze gunstige
na-seizoenprijzen en verwen uzelf in onze
moderne, 6-persoons komf. stenen
bugelows gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park rest. /bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf,

windsurfing, etc.

Inlichtingen 8- reservering:

Vrije-tijdspark Ermerzand

Dalerstraat, 7843 PE Erm,
telefoon 05915-4018

iir '

II

DOE MEER ZELF
HOUTHAIMDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.

Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. VVandkurktege/s, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren. Verf. Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER

Zaterdags geopend tot 16.00 uur.

's Maandags gesloten.

's Middags van 12.30- 13.30 uurgesloten.

tcaatm
Hci Nederlandse Sleutel- en

Slolen/specialibtcn C;ildc is door Lips

Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentie

houder gemachtigd de Lips-Kcso

sleutel te kopieren. Voortdurende

kwaliteitsbewaking en degeav

ceerdc machines van het Gilde

garanderen u zekerheid

en veiligheid. Alleen bij

de gemachtigde dealer

krijgt u het originele

Zekerheids bewijs.

UWDEAIXW

Meer Sleulelservice

HinnenHrü 73 • llerni\li?(k-

UI. ()2.«-2Ktl4<M)

niw? 'r«w 'Wtf'

Van 14 juli tot 23 september

Elke week een andere bowl.
Heerlijke frisse en fruitige bowl

van aardbeien, meloen, frambozen, perzik.

aalbessen, kersen en nog véél meer. Tast toe.

Voor maar f 5,50 per royaal bowl glas.

Brugrestaurant

Rijksweg A4, 6 kilometer

ten zuiden van ochiphol.

Telefoon: 02526 86841.

J
NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST

dirigent: JERZY KATLEWICZ

WINTERSERIES 1981-1982 Concertgebouw Haarlem

Gastdirigenten:

SERIE A

SERIE 8

SERIE C

ROELOF VAN DRIESTEN, TILO LEHMANN, JACQUES MERCIER,
DAVID PORCELIJN, ELYAKUM SHAPiRRA

6 dinsdagavondconcerten op
6 okt, 3 nov., 1 dec, 12 jan., 2 febr., 2 maart 20.15 uur

solisten : PJOTR PALECZNY, MITSUKO UCHIDA - piano
ULF HOELSCHER, EDITH VOLCKAERT - viool

FRÉDÉRIC LODEON - cello

GLEN WILSON - clavecimbel

abonnement 6 concerten ƒ 80,— losse kaart ƒ 16,

—

6 vrijdagavondconcerten op
16 okt., 13 nov., 11 dec, 8 jan., 12 febr., 12 maart 20.15 uur

solisten : ARNALDO COHEN, DANIEL WAYENBERG - piano
JEAN-JACQUES KANTOROW, AARON ROSANO - viool

GODFRIED HOOGEVEEN - cello, JACQUES MEERTENS - klarinet

abonnement 6 concerten ƒ 70,— losse kaart ƒ 14,

—

3 vrijdagavondconcerten op
23okt., ISdec, 19febr. 20.15 uur

solisten : GIJSBERT BETHS - viool

JARD VAN NES - alt, HENK VAN ULSEN - voordracht
KOOR KATHOLIEK HAARLEM

SE.RIE Z

losse kaart ƒ 14,-

14.30 uur

abonnement 3 concerten ƒ 35,

—

3 zondagmiddag familieconcerten op
22 nov., 17 jan., 21 maart

solisten : BRUNO LEONARDO GELBER • piano
THEODORA GERAETS - viool

ROBERTA ALEXANDER - sopraan

abonnement 3 concerten / 35,— losse kaart ƒ 14,

—

abonnement kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene{n)

ƒ 9,— losse kaart / 5,

—

advies minimum leeltijd kinderen 6 jaar

combinatie-abonnement SERIE A-t-B ƒ 140,—
combinatie-abonnement SERIE A + C / 105,

—

combinatie-abonnement SERIE B-l-C ƒ 95,

—

passe-partout SERIE A-t-B + C • ƒ 165,—

Abonnementsverkoop en plaatsbespreken bij het Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13

van 10 lof 15 uur; telefonisch 023 - 32 09 94 van 12 toM5 uur.

SERIE ABC vanaf 11 augustus / SERIE AB vanaf 12 augustus / SERIE AC vanaf 13 augustus /

SERIE BC vanaf 14 augustus / SERIE A vanaf 15 augustus / SERIE B vanaf 18 augustus /

SERIE C vanaf 20 augustus / SERIE Z vanaf 22 augustus.

Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten verkrijgbaar bij het Concertgebouw
en de administratie van het N.P.0,, telefoon 319248.
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ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT
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RANDSTAD PUBLICATIES
Uiigeef.ster van:

• Zandvooris Nieuwsblad

• Heemsiectlsc Courant

• Hoofddorps'Venncpcr Nieuwsblad

• Zv/anenburg/Halfwegso Courant
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Commissie aldioord

Brief aan Hordo met

spoed de deur uit

ZANDVOORT - Een schrijven van het college, in overeenstemming
met het concept, als eerste reaktie op de plannen van de Canadees,

Michael J.Hordo, zal dan wel niet per expresse het raadhuis uitgaan,

doch zal wel zo spoedig mogelijk worden verzonden.

Dit werd besloten op de openbare commissievergadering van dinsdag-

avond 11 augustus, waar de commissieleden zich akkoord verklaarden

met dit antwoord.

Wèl zal men hu eindelijk een duidelijk inzicht willen hebben en in

concreto willen weten in hoeverre Hordo zijn plannen wil uitvoeren.

,,Gaat de voorgestelde verbouwing van het Bouwes Hotel door, en is

men nu in het bezit van de Cenav-aandelen" zijn vragen die men nu
toch wel eens beantwoord zou willen zien. „Zodra de heer Hordo aan
de vereiste verplichtingen voldoet, kunnen wij procedure 19 voor de

gevraagde verbouwing van de hotels in werking laten treden" aldus de

heer Machielsen die zei dat deze brief zeker niet diende om deuren dicht

te gooien, maar gezien moet worden als een opening tot een gesprek

waarbij Hordo zich dan zou moeten laten kennen als een goede
gesprekspartner.

Tweede hoorzitting

Struktuurplan

ZANDVOORT - Er zaJ nog een tweede
hoorzitting komen voor degenen die

gereageerd hebben op de struktuurstu-

die van Zandvoort. Dit bleek op de
commissievergadering Algemene Zaken
die op dinsdagavond 11 augustus werd
gehouden.

Hoewel Jan Jongsma van mening is dat

het definitieve standpunt ten aanzien

van de struktuurstudie wellicht te laat

gereed zal komen door een verkeerde

planning van de procedure door het

college, kon voorzitter Machielsen hem
verzekeren dat dit zeer zeker vóór de
nieuwe gemeenteraadsverkiezingen zal

zijn afgerond.

Gezien de ervaringen van de gehouden
hoorzitting in juni, voelde Toonen
meer voor een serie hoorzittingen om-
dat dan alle belanghebbenden kunnen
worden gehoord. „Je praat nu eenmaal
makkelijker en doeltreffender wanneer
je de groeperingen die gereageerd heb-

hen apart om de tafel zet." Hij bepleit-

te een serie hoorzittingen, bijvoorbeeld

gespreid over één week, die meer
effekt zullen sorteren dan één geza-

menlijke hoorzitting.

In de komende raadsvergadering kan
het voorstel van het college met betrek-

king tot dit onderwerp tegemoet wor-
den gezien.

Langs de Vloedlijn

Gelukkig is hij die in de herinnering

aan een zonnige jeugd een ster bezit

in 't verdere duister van het leven.

B. Auerbach
(1812-1882)

Strandstroper
ZANDVOORT - Vorige week werd de
28-jarige E.v.d.P., zonder vaste woon-
of verblijfplaats, aangehouden, op ver-

denking van diefstal, valsheid in ge-
schrifte en oplichting. De man stroopte

de vakantieplaatsen af en maakte daar
kennis met jonge vrouwen. Hij gaf zich

uit voor de eigenaar van diverse bars.

Soms bleef hij een weekeinde bij de
betrokkene en ontvreemdde in de tus-

sentijd cheques en girobetaalkaarten.

Ook bezocht hij tenten van kampeer-
sters waarmee hij kennis had gemaakt,
op momenten dat zij er niet waren. De
man heeft negen van dergelijke feiten

bekend, gepleegd in Zandvoort, Texel,
Geldrop, Groningen en Terschelling.

COMMISSIELEDEN NIET TEVREDEN

Voorzitter:

'

ministerie g

maar bouwprogramma
ZANDVOORT - Helemaal tevreden zijn

de commissieleden Algemene Zaken niet

over de door het college vastgestelde

lijst met te bouwen woningen in de

naaste toekomst. Nog daargelaten of het

hier een wensenlijst, dan wel een reali-

seerbaar bouwprogramma is, de com-
missieleden vinden ten eerste dat door

het college te laat is gereageerd op een

schrijven van het .Ministerie van volks-

huisvesting (Jongsma, Van As. en Flic-

ringa) en ten tweede dat de lijst langer

had moeten zijn (Toonen).

Stelde Flieringa zich op het standpunt

Nieuwe

verwarming

in Tournesolflats

"heet hangijzer"

ZANDVOORT - Voorgesteld werd in

de commissievergadering financiën en
P.W. een krediet beschikbaar te stellen

van ƒ 93.000,— voor de Tournesolflats.

Momenteel is hier elektrische verwar-

ming in aangebracht, maar dat is in de
winter niet voldoende en bovendien
voor de huurders erg kostbaar.

De beschikbaarstelling van dit krediet

betekent wel dat de kosten van dit

gebouw de gemeente per wooneenheid
(één kamer appartement) een bedrag
heeft gekost van ƒ 22.000,—. Een be-

drag waar CDA'er Ingwersen het niet

mee eens kan zijn'.

Ook de overige commissieleden had-

den de nodige moeite met dit bedrag,

behalve Marian Hugcnholtz, doch na

een zeer vakkundige uitleg van de
betrokken ambtenaar kan men zich wel

met dit voorstel verenigen, bahalve

Peter Ingwersen, die zijn stem voor
behield.Terug van weggeweest

Schitterende thuiskomst van fietsers
ZANDVOORT - Maandagmiddag 10

augustus om kwart voor vier was dan
het moment gekomen waar familie,

vrienden en vriendinnen, al de hele dag
op hadden gewacht, namelijk op dat

moment arriveerden Robert en Dolf
van der Mey in de Frans Zwaanstraat.
Aan de lange, lange fietstocht van zo"n

kleine achtduizend kilometer van
Zandvoort naar Noorwegen (Nord-
kapp) en terug via Almere-Lelystad
naar Zandvoort. Diverse malen zijn de
broers wel de weg kwijt geweest, en
uitgerekend ook de laatste dag over-
kwam hen dat, toen zij door de bush-
bush van de nieuwe polder plotseling in

Lelystad arriveerden in plaats van Al-

mere.

Grootste ervaring vonden de fietsers

wel, als bewoners van het vlakke land,

het fietsen in de bergen van Noorwe-
gen. Vanaf Zandvoort werd in het

begin min of meer geprobeerd de kust

te volgen. Dit lukte wonderwel in

Nederland en Denemarken, waar zij

nog resten tegenkwamen van de ver-

maarde Duitse verdedigingslinie, de
Atlantikwal.

Vanaf het noordelijkste puntje in De-
nemarken, Hirtshaïs. werd overgesto-

ken naar Kri.stian.szand. Vandaar be-

ginnen de bergruggen op <co'n honderd

foto's Petra van Essen.

kilometer afstand. De ene na de ande-

re.

,,Een vreemde gewaarwording, eind

juni door de bergen te fietsen. Je ziet

een wolk hangen, fietst erin en prompt
dwarrelt de sneeuw in je gezicht. En
koud!!! Vier graden onder nul. Mooie
momenten, die zeker een e.xtra dimen-
sie krijgen wanneer je wordt toege-

zwaaid door verbouwereerde mensen
in auto"s die dan prompt gaan toeteren

en zwaaien. Wij hebben daar ook nog
gepicknickt in onze korte broeken,

maar waren snel klaar met eten. want
koud was het wel", vertelt Robert.

Het sveerzien met het dorpje Honiugs-
vak op het eiland aan de uiterste punt

van Noorwegen, was geweldig. Vorig

jaar waren ze daar namelijk al geweest

toen ze een fietstocht maakten vanaf

Narvik. ..De bevolking leeft daar van

de visvangst, en leeft zeker in de lange

zomernachten (de zon gaat bijna niet

onder) ook "s nachts. Wij zijn nog een

keer wakker gemaakt door de bevol-

king van Halsa. Wij hielden ons zoveel

mogelijk aan het tijdschema. De men-
sen van Halsa niet. Er wonen daar

maar een paar gezinnen. Ze vonden dat

wij best \ nachts konden mecvissen. Je

hebt er direkt beet en binnen de kortste

keren haalden wij de ene enorme
kabeljauw na de andere uit het water.

Die zijn gekookt en door vier lamilies

verorberd", aldus Robert.

De terugweg werd op 16 juli aangevan-

gen. Opnieuw ko«n de broers voor de
secundaire wegen, omdat dit de mooi-
ste en rustigste gebieden zijn.

De aankomst was grandioos. F£r \\as

een tinishlijn, aangebracht, borden ge-

plaats met ,,nog 200 meter", ,.nog 100

meter" enz. Een enorme lauwerkrans
gemaakt van een oude fietsband met
bloemen en vele boeketten wachtten de

broers. ,,Een schitterende thuiskomst.

Dit li.idden wij niet verwacht", was de

reactie van de wielrenners.

Volgend jaar woidt opnieuw een fiets-

tocht overwogen, waar naar toe is nog
de vraag, maar dal de locht in noorde-

lijke richting zal voeren is zeker.

dat door het college veel te laat was
gereageerd en dat de voorzitter al één
week na ontvangst van het schrijven,

(dat had van 21 april moeten zijn,)

gedokumentecrd met het rapport van

het sociografisch bureau De Meerlan-
den, ,,op de stoep van de minister had
moeten zitten om aan te tonen dat het

wanbeleid van GS en consorten het de
gemeente onmogelijk maakt iets te

doen aan de woningbehoefte in de
gemeente" Toonen was van mening dat

men Den Haag duidelijk moet maken
wat men kan bouwen mèt, en wat
zonder circuit.

Programma

Voorlopig is door het college het volgen-

de bouwprogramma vermeld:

16 woningwetwoningen Swaluëstraat;

27 woningwetwoningen Mr. Troel-

strastraat;

9 kleine woningwetwoningen Noord-
buurt;

63 premiewoningen Sterre der Zee;

59 woningwetwoningen Juliana-

school;

20 woningwetwoningen Klimop-
school;

56 woningwetwoningen Van Lennep-
weg;

98 premiewoningen Stationsplein.

In totaal dus 363 woningen, die men
graag voor 1984 zag gerealiseerd.

Wensenlijst

Richard van As zag dit duidelijk als een
wensenlijst van het college, omdat bij

de uitvoering hiervan toch altijd nog
rekening gehouden moet worden met
de wet op de geluidshinder en het

circuit.

Volgens Toonen had ook het plan

Rheinwardstraat op de lijst vermeld
dienen te worden, omdat hiervoor nog
altijd een beroep ligt van de gemeente
bij de Kroon.
Overigens waren alle commissieleden
van mening dat uitbreiding van de lijst

wenselijk zou zijn. Hoewel dit de

procedure vertraagd, de lijst had al

voor 1 september 1981 bij het Ministe-

rie ingediend moeten zijn, wilde men
toch graag in de komende raadsverga-

dering zien hoe het college deze wen-
sen van de commissie in haar opgave en

bijgehorendc brief had verwoord.

Realiseerbaar

Overigens zag de voorzitter deze opga-

ve niet als een wensenlijst, doch als een
bouwprogramma dat wel gerealiseerd

kan worden. De eerste zevenenzestig
woningwetwoningen kunnen zeker het

eerste kwartaal van 1982 gerealiseerd

worden.

Wel is bekend dat het college

door GS is gevraagd dekkingsmiddelcn
aan te wijzen voor eventuele hoger
rentepercentage dan de opgegeven
12% die men nu heeft berekend voor
de aankoop van de grond Sterre der
Zee. Eerder zal GS aan deze grondaan-
koop haar goedkeuring niet verlenen.

Ook is nu reeds bekend dat enkele

omwonenden van de Klim-Op school

bezwaar zullen aantekenen legen wo-
ningbouw op deze plaats zodra het plan

ter visie wordt gelegd. Ook hier vertra-

ging in de toekomst.

Hotel Sandra aan de Hogcweg blijkt

aangekocht te zijn door een firma uit

Heemskerk die hier premiekoopwonin-
gen wil bouwen. Helaas heeft het college

hier geen overeenstemming kunnen be-

reiken over de grondprijs en aankoop
van het hotel om zelf; hier woningen te

bouwen.

Memmefiyerlies
ZANDVOOkT - Een dinu is zeker,

mocht Charles Mwrcnbiirg ooit zijn

stem bij gemeentcraads\erkie/.ingen

uitgebracht hebben op de grocp-Ting

'Inspraak Nu', «aar onder aiidcrc

huisart: Flieringa deet >an uit-

maakt, dan /a! hij dit /eer sektj niet

nogmaals cioen.

Duidelijk gccmotjonccfd en zith tr-

gercnd aan de houdiDg van de hi.is-

ar!s hij de behandeling van de loi'-

ceptbricf van het college aan Mi-

chac! J. Hordo, vrcK-g hij v:jnaf (!.'

publieke tribune het woord.
Hij vertelde Flieringa dat hij /ith

geroepen voelde als voorzitter va» de

Federatie Handsclvercnlging Han/.e

op te moeten komen voor éen van

zijn leden (Hordo) die door de huis-

arts op niet mis te verstane wijze

voor joker werd gezet. ,,U hoeft

iemand niet bij voorbaat de deur uit

Je .schoppe.i", zo reageerde hij fel.

Voorzitter Machielsen merke op dat

deze vorm van inspraak niet gebrui-

kelijk is op openbare vergaderingen.

Het woord wordt verleend om een

wezenlijke bijdrage te leveren tot de
discussie en niet om kritische kantte-

keningen te plaatsen (dit is slechts

voorbehouden aan raadsleden

(red.))

„U kunt er alleen rekening meehou-
den bij de komende gemeenteraads-
verkiezingen", aldus de voorzitter.

Dé bloemen voor Are
ZANDVOORT - Ook dit jaar waren er bloemen van Zandvoorts Nieuwsblad voor de oudste deelneemster aan

de zwemvierdaagse, en ook dit jaar was dit opnieuw mevrouw Arendje Koper.

Met haar 81 jaar was zij de oudste deelneemster die door velen in de bloemetjes werd gezet, want het is en blijft

een hele prestatie om de zwemvierdaagse uit te zwemmen. Nu was het dit jaar aanmerkelijk beter weer dan het

voorgaande jaar, toen er extreem lage temperaturen heersten, doch aan de prestatie doet dit niets af.

Bovendien waren er vrijdagavond nog lal van andere aktiviteiten in het zwembad, voor een uitgebreid verslag

verwijzen wij graag naar de binnenpagina's.

V.l.n.r.: mevrouw Mofenaar, de vriendin van mevrouw Koper, haar grootste fan die haar mentaal steunt;

mevrouw Arendje Koper en medewerkster van Zandvoorts Nieuwsblad Maaike Lei/enhorst. (Foto: Europress).

ZANDVOORT - In de raadsvergade-

ring van 25 mei 1981 is de gemeenteraad

van Zandvoort akkoord gegaan met de

nieuwe afvalstofTenverordening zoals

die volgens de VNG (Vereniging Neder-

landse Gemeenten) is vastgesteld.

De Zandvoortsc raad heeft echter uil

deze regeling geschrapt de punten die

betrekking hebben op het gescheiden

aanbieden van bepaalde categorii>ën

huisvuil.

De gemeente heeft op dit moment hier-

voor nog geen voorzieningen. Men oor-

deelde het dan ook beter deze bepalin-

gen te laten vervallen, omdat ook de

Gemeente door GS
op vingers getikt

financiële middelen voor het aanschaf-

fen van deze voorzieningen voorlopig

nog ontbreken.

GS kunnen dit standpunt van Zand-
voort echter niet apprecieï^n en hebben
de gemeente bericlit dat in de afvalstof-

fenregeling ook de bedoelde bepalingen

dienen te worden opgenomen.

In de commissievergadering PW werd
deze laatste brief van GS ter kcnni.s

gebracht van de commissieleden. G.S

verwachten alsnog opname van deze

bepalingen over het gescheiden aanbie-

den van huisvuil in het raadsbesluit.

De commissieleden waren echter una-

niem van oordeel dat dit slctbt,s een

schijnvertoning /.ou zijn. -Men voïlt er

Htinis *<K»r bepalingen in een verorde-

ning op te nemen, wanneer van te voren

bekend is dal deze niet kunnen worden
uitgevoerd.

Een nader overleg met GS hjerover lijkt

dan ook gewenst.

( \il\fncnncsi

Dansen moetje doen!!
Dat is de slogan van

Dansstudio H. van de Moolen
(dir. E.C. van de Moolen-v. Verseveld)

lid N.V.D.-F.D.O.-G.P.T.D. (Eng.) •••**(vijf sterren dansschool)

* VERANTWOORD LESSEN IN KLEINE CLUBS *

AANVANG NIEUWE LESSEN TE HEEMSTEDE

2e week van september

Voor beginners, gevorderden, gehuwden en
wedstrijdtraining.

Lesprogramma: Ballroom, Latin American, Old
Time en Disco-discodansen.

Inschrijfgeld, te voldoen bij opgave, bedraagt f 35
per persoon.

Reductie bij contante betaling.

Inschrijviny: dagelijks aan onze studio of telefonisch, vanaf 14

augustus tussen 19.00 en 21 .00 uur, behalve zondags.

Koediefslaan 27 - Heemstede - Telefoon 023-281621.

bont en lamsvacht

(ook grote maten)

alle bekende tncrken o.a.

>o: hrcco
Il M I V

:^i

see
I-K!* ra «f^ i

^ii

before you Lu

;

donderdag koopd'. o i

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55

Amstenlam: Letdsestraat 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96

^-Orf. . . a*-. J.. 'r,..^
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Enige en algemene kcnnisKCvIng.

Op vrijdag 7 augustus 1981 is toch nog on-

\'cr\vacht overleden onze lieve vader, opa en

huisgenoot

Hendrik Visser
wcduvi.na,ir van Tcmny R;uidcrsm;i

Hij is 67 jaar geworden.

Wijk bij Duurslede:

Aad Visser

Diny Visser-van der Geest
Maarien

Landsmeer:
Charles Visser

Grecljc Visscr-Voorham

Zand voort:

Arie Akersloot
Henny Akersloot-de Boer

2041 RN Zandvoort, 1 1 augustus 1981

Lorentzsiraa! 359

Itiücvcigc zijn \sens hebben wij hem in stilte

bijgc/et in het familiegraf te Zandvoort.

KENNISGEVING
Taveereie de Bomschuit is overgedragen aan de BV Bastille.

Wij danken jelloi allegaer voor de faine
klandizie, wensen de nieuwe eigenaren

VEUL SUCCES en... zijn verder te

bezichtigen in restaurent
't BOECKANIERSNEST,

waar het GOED en GEZELLIG is.

Bobo ert Yvonne Duivenvoorde
Wim en Siny Drogtrop
Dag...

szsssss i^s^iEsyryfg

Op vrijdag 7 augustus 1981 is voor ons
onverwacht door haar Heer en Heiland thuis-

gehaald onze allerliefste moeder en lieve oma
en mijn geliefde zuster

Henriëtte Donkervliet geb. Oeges
weduwe var. Ciiarle'. Donkervliet

Zij heeft de ouderdom van 80 jaar bereikt.

Wij zullen haar erg missen.

Hckcrnförde, Duitsland:

Anna Aleida Viohl-Donkervüet
Hans Viohl

Zandvoort:
Henriëtte Camek-Do'nkcrvliet
Antonjn Camek
Amsterdam;
Willy Boerma-Donkervliet
Jan Bocrma

Amsterdam:
Cornelis Oeges

Klein- en achterkleinkinderen

Zandvoort. Burg. Nawijnlaan 29
Corresporidenlic-adres:

Flcminjjstraa! 52-2041 VJ Zandvoort

De rouwdienst en begrafenis hebben inmiddels

plaat.sgehad op de algemene begraafplaats te

Zandvoort.

Tot onze diepe droefheid is op 7 aiigustus

1981 van ons heengegaan, onze broer, zwager
en oom

Franciscus Johannes
Geusebroek

geboren 9 juni 1927 te Zandvoort. De crematie
heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zandvoort
Familie Geusebroek

lyU OF NOOIT!!
FOUNDATION

Warner BH's in nfl
InA-, B-, of C-cups I UbWU
s!p'««

10.00
LINGERIE

Nachtjapon 70 qi:
Vasserette, v.a éLm%im%M%9

^^ 62.75
BAD -STRANDKLEDING

Bikini's 25.00

BADPAKKEN 30.00
Japon + bikini

of badpak 99.00
En nog vele andere

interessante items.

COIFFEURS

Jt^ BODY FASHION
i INTERNATIONAL

Galerij Kerkstraat 22 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 14040/14985.

Uw adres voor

dasL kousen, panties,

kraV en enkei^uickBn,

ook naar mrat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

Hondenkapsalon

REIMEE

Gevestigd sinds '56,

voor vakkundig knip-

pen - scheren - trim-

men - wassen - oor-

en voetbehandeling.

Mevr. Renee Truiler,

Van Ostadestraat 26, tel.

15626.

TE KOOP
wegens overcompleet mooie

3delige wandkast
met bar en verlichting, als nieuw.

TELEFOON 02507 - 15407.

TEKEN EN KUNST
SCHILDERS MATERIAAL

4ffj|CR£ATIEF"m
BUUREWEG 7 2IJSTR.: KERKSTRAAT

t«l. 17367

AUTORIJSCHOOL

PHIL WAANING
Net iets beter.

Eventueel met anti-slip.

Rijks gediplomeerd.

BRUGSTRAAT 20, Zandvoort,
Telefpon 02507 - 12071

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533

lt\fonnaties betreffende begrafenissen of crematies geheel vrijblijvend.

Liberty Mode
Heeft ccn groot gedeelte van de kollekiie

Pakjes en japonnen afgeprijsd voor ƒ 35,00

Liberty Mode
Louis Davidsstraat 15 (l.o. VVV),

telefoon 16920.

TV-kastje met klep

leiken uitvoering)

250.-

HETKASTENHUIS
Grote Krocht 25
telefoon 17751.

m uitvaartverzorging

Icennemerland bv
Dag en nacht
bereikbaar
Keesomslraat 61,

telefoon 1 53 51

.

BIJ AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV

Met zonneschijn en
bloemen dansend
door het leven.

BLOEMENHUIS

J, BLUYS
Haitcstraal 6S - Zandvoort

Tel. 02S07 - i 20 60

De specialist vooral uw bloem werken.

Bis et Beau
zoekt

part-time

verkoopster
voor de middaguren.

Aanmelden:
Boetiek Bis et Beau,

Thorbeckestraat 13 - Tel. 12021.

't Kinderwinkeltje

Buureweg 1 - Zandvoort
Telefoon 1 65 80

heeft alle soorten
KLEERTJES

voorJONGENS
en MEISJES

v.a. babymaat 56
t/m maat 176.

Wist u dat wel?

Krijgt u gasten?
Geen trezwaar!

Wij verhuren:

bodden, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.

voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische hulsbars.

DORPSPLEIN 2.

TELEFOON 12164/13713.

Privé na 18.00 uur 16658.

Wat u gemist hebt

UNIEK INZANDVOORT
Aan al uw kleding verrichten wij alle mogelijke

veranderingen en reparaties

OOKLEER ENBONT
Tel. van 9.00 uur tot 1 7. 00 uur 02507-18492

Nu ookREPARA TIE-AFDELING
voor bedrijfskleding (horeca, lab., enz. enz.).

Gevraagd

ALGEMENE
BIJLES

voor jongen
van 12 jaar.

Tel. 02507-15661

Zoekje een "sportieve" sport, kom dan

volleyballen
Een sport voor jong en oud. In wedstrijd-

verband of rekreatief.

Kom op de open dag, 16 augustus a.s.

van Sporting/OSS.

Wil je vast wat informatie, bel Patricia Boeré,

telefoon 16479.

Wegens vakant/e ges/oten

van 17augustus t/m
6september

Echte Bakker Balk <

Foto Quelle
Cornpleet foto/film-

assortiment. voordelig

afdrukken en

ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort.

Matras
80x190

dubbel doorgeslikt

99.00

HET KASTENHUrS
Grote Krocht 25
telefoon 17751

SNOEKS
162 55

Glazenwasserij - Schoonmaakbedrijf

Keesotnstraat 181 - Zandvoort.

Te koop

ANTIEKE

CHAISE LONGUE
Uiterste prijs 1250,-

Tet. 02507- 1 70 47

Te koop:

zwart Perzisch

katertje

12 weken oud met
stamboom . .f 150,-

Tel. 15772.

5 minuten

POSTERFOTO
Klaar terwijl u wacht!

Posterfoto 30x40 cm
slechts

PASFOTO'S
4 stuks

20,00

10,00
Galerij Kerkstraat, winkel 8

Lancia, Autobwnchi

Lancia, Autobianchi

Fiat 127 3-deurs 1976]

Rat 127 Special 1976

Lancia Bèta Coupé 1977
[

Panda, wit mei 1981

Rltmo65C4 1980
i

Fiat 131 Racing 1979'

9 cent korting

op super benzine.

Kamerlingh Onnesstraat 23, Zandvoort,
telefoon 14580.

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.
A. J. V. d. Moolertstraat 54rd
Zandvoort • Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem Tel. 023 - 31 04 04

VERBOUW RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN

RAMEN. DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkolaats.

Werkplaats: Swaluestraat41A
Dr. Gerkestraat SOrd - 2042 EW ZaïKivoort

Tel. 02507 -152 25

TIMMER- en ONDERHOUOSBEORIJF

F. KORS

08
w*^^^*^

De hesie definitie van de inem
IS volxeiis mij: de ondankbare iweevoeter.

Fedor Doslujewski

<IS2l~IS8t)

HORLOGERIE
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiiiweg4 -Tel. 1 23 07

hecfi cclilcr in iijri sliowrooin reeds

niclbarc dankbare iwccvocicrs geliad oindai hij luin een

uurwerk leverde waar ze nu nog altijd Irois op zijn.

Waaninglijd is n.l. precisielijd!

Komt u eens kijken in zijn showroom.
'I Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling

met elektronische apparatuur. J

GOUDEN SCHAAR.de

ANICAH6 42, iNaarlMil

REPARATIES EN
VERANDERINGEN
VAN AL UW
KLEDING-

STUKKEN
(ook leer en bont).

VeitinggetKRiw

De Wüte Zwam
in- en verkoop en

opilag van inboedel»
en goedoren.

Dag. geopend v.S-IBu.

en zalerdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,

na 18.00 uur 16658.

Fa. WATERORINKER
Souterrain.

De Witte Zwaan
Oorpspleif» 2.

EfTUn
Ruilwoningen
Maand augustus 1981

1. Aangeboden: flatwoning Keesomstraat,

huurprijs f 535.10 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning Igeen nieuw

Noord).

2. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat,

huurprijs f A22.G5 per maand.
Gevraagd: grotere flat of een eengezinswoning.

3. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat,

huurprijs f 566.40 per maand.
Gevraagd: benédenwoning.

4. Aangeboden: flatwoning Keesomstraat,

huurprijs f 535.10 per maand.
Gevraagd: kletrwre flat Van Lennepweg.

5. Aangeboden: flatwoning Lorentzstraat,

huurprijs f 586.40 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning aan de J.P. Thijs-

seweg.

6. Aangeboden: beneden-duplexwoning Van

Lennepweg, huurprijs f 125.50 per maand.

Gevraagd: twee-kamer bovenwoning.

7. Aangeboden: flatwoning Flemingstraat,

huurprijs f 550.70 per maand.
Gevraagd: kleinere woning.

8. Aangeboden: flatwoning Keesomstraat,

huurprijs f 535.10 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.

GLASHANDEL DE TULP

Mmiakbeveilising tegen

vwidalisfiie
Investeer in uw eigen veiligheid

• texaan-fhargart mj. 4004 onbreekbaar.

• gelaagd glas (kan in comb. met isolatie-

glas)

• gehard gbs enz.

Vraag offerte of informatie.

Bilderdammerweg 72 - Kudelstaart.

Telefoon 02977 - 29675 - 22362.

Votop vers - Nieuwe oogst
KLEIAARDAPPELEIM

Bintjes skiio 1.95

25kilo 9.00

Eigenheimers & kno 2.95

5kiio 14.00

otSrK CdflieSt prima handappel .
^^^

en geschikt voor moes, 10 kilo D.OU'*;|"

MSntet zachte handappel, 3 kilo ... 2.50

Spinazie per kiio 0.65 ;

Andijvie per kikD 0.65

De Consumentenboerderij
Uweg 997 (hoek Kruisweg) Hoofddorp

Oocningstiidcn: wo.. do,, vrij. van 09,00 18,00

uur; zat. van 9.00 tot 14,00 uur.

Niet het enqe, wel het beste adres

Atelier De Buts
Gebrandschilderd glas

Grote kollektic medaillons

Glas in lood • Restauratie

Specialiteit:

medaillons naar foto of dia

Taferelen Oud-Zandvoort.

Dorpsplein 2. Zandvoort ,^

tel. 19015, zondagmiddag open-

G.Kol
Schuitengat 7.

telefoon

13212
airtihbrand-leven

dte verzekeringen

Drogisterij Reform '

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET ARTIKELEN
voof suikerpatiëmun -

en zoutloos,

Hattestraat 8
ZANDVOORT "

Tel.02507 161 23..^

i^^wtf«i^^«^^Mi«i^

UKKEREVULKQEKEN
Ja toch!

Even bestellen bij:

BAKKERIJ

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

i^a^m^
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BALLETCENTRUM
Gemma de Boer

(gediplomeerd balletpedagoge met opleiding aan het Koninklijk Conservatorium
te Den Haag)

KLASSIEK

MODERN
JAZZBALLET

TAPDANCE
(voor meisjes, jongens en volwassenen)

¥

¥

¥
VAKOPLEIDING
Selectieklas: talentvolle leerlingen worden, in over- ^
leg met de ouders, doorverwezen naar de speciale ^
vakopleiding Koninklijk Conservatorium te Den ¥
Haag en Theaterschool te Amsterdam.

Verscheidene leerlingen dansen daar reeds met
succes f

Inschrijven:
dagelijks van 19.00-22.00 uur in onze studio's

Cornelius Slegersstraat 2 - Zandvoort
Tel. 02507 - 1 77 89 - 1 74 55

¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

/Volgens de huidige vaarregels gedragen'

Tuynman wil regelsvoor de zeilplank
Weekenddiensten

DEN HAAG - Minister Tuijnman van
Verkeer en Waterstaat heeft in een
brief aan -de Tweede Kamer laten

weten hoe hij zich voorstelt het varen
met de zeilplank aan regels te binden.

Naar zijn oordeel zal per vaarweg
moeten worden bezien op welke voor-

waarden de zeilplank kan worden toe-

gestaan. De eventueel te nemen maat-
regelen zijn niet uitsluitend op de
zeilplank gericht maar op een duidelijk

omschreven deel van de kleine vaartui-

gen. De zeilplank zal zich daarom als

klein vaartuig volgens de huidige vaar-

regels dienen te gedragen.

De mogelijke maatregelen kunnen
bijvoorbeeld inhouden een verbod
voor een bepaalde groep van kleine

vaartuigen (waaronder de zeilplank)

om op bepaalde wateren zonder motor
te varen, om te laveren, om 's nachts oi
bij slecht zicht te varen, om het voor de
doorgaande vaart bestemde gedeelte
van de vaarweg te bevaren. Ter aanvul-

ling hierop kan een algeheel vaarver-

'bod voor een bepaalde groep van
kleine vaartuigen (waaronder de zeil-

plank) worden ingesteld op bepaalde
vaarwegen, of een verbod voor bepaal-
de dagen met uitzondering van de

Open Volleybal

dag in Pagéehal

ZAhJDVOORT - Op zondag 16 augus-

tus a.s. organiseert Sporting/OSS in

de Van Pagéehal te Zandvoort-rfoord

een open volieybaldag. Jong en oud
zijn van harte welkom en om lang

wachten te voorkomen heeft het be

stuur een programma samengesteld,

dat er als volgt uitziet:

09.30-11.00 uur mini's Ift. 8-12 jaar.

1I.(XI-12.30 uur aspiranten Ift. 12-16

jaar.

13.00-14.30 uur junioren Ift. 16-18 jaar

14.30-17,00 uur senioren Ift. vanaf 18

jaar.

Leden van de klub zullen demonstra-
ties geven, waarna ieder die wil, een
partijtje kan volleyballen. Vergeet dus
niet sportkleding en gymschoenen mee
te nemen. Uiteraard bestaat er de
mogelijkheid om lid te »vorden, hetzij

om wedstrijden te spelen, hetzij louter

kreatief.

Alle gewenste inlichtingen zijn te ver-

kiijgen in de zaal bij de leden van het

bestuur. Kent u het volleybal-spel niet

of weet u er weinig van, dan is deze

open dag de gelegenheid om u volledig

op de hoogte te stellen van deze team-
sport.

weekeinden of een verbod voor een
gedeelte van de vaarweg al of niet op
bepaalde dagen. Tuijnman deelt de
kamer mee, dat wordt nagegaan of

toepassing van één of meer van deze

maatregelen voor de rijksvaarwegen of

gedeelten daarvan nodig is.

De minister heeft zich met het aange-

ven van deze maatregelen mede geba-

seerd op een op zijn verzoek, door de

Commissie Centraal Overleg Verkeers-

veiligheid te Water (COVW) uitge-

bracht advies. In haar advies geeft het

COVW aan, dat regeling van het varen

met zeilplanken van twee kanten kan
worden benaderd,

Vaarreglementermg

De eerste benadering gaat uit van
een principe toelaten van zeilplanken
op alle vaarwegen, gekoppeld aan spe-
ciaal voor hel varen met zeilplanken

geldende regels in de algemene vaar-

reglementering. De tweede benadering
betreft een geografisch verbod of be-

perking. Het COVW adviseert voorlo-

pig niet de eerste benadering ie volgen.

De zeilpLmk is erkend als klein (zcil-

)vaartuig in de zin van het vaarregle-

ment en dit betekent dat een zeilplank

zich volgens de geldende uitwijkregels

dient te gedragen. Speciale uitwijkre-

gels voor het varen met een zeilplank

Datum 15-16 augustus 1981

Artsen

Mol en

Zuurstofgebrek

ZANDVOORT - Zondagmorgen ont-

dekte de heer Paap van de Vijverhui

enkele dode vissen in de vijver (er was
zelfs een paling' bij van meer dan één
meter lang). De gewaarschuwde brand-

weer is direkt begonnen met hei in-

pompen van zuurstof in het water

omdat men vermoedde dat zuurstofge-

brek de oorzaak zou kunnen zijn.

's Middags om 15.00 uur werd deze

taak van de brandweer overgenonKn
door medewerkers van de Dienst Pu-

blieke Werken. Maandagmorgen wer-

den door de watcrinspektie van Rijn-

land proefmonsters genomen en het

blijkt hier inderdaad te gaan om een

zuurstofgebrek. Dit ontstaat na eert

periode van warm weer wet vaker in

stilstaande wateren.

Maandagmiddag werd bericht van

Rijnland ontvangen dat er nog min-

stens 48 uur zuurstof ingebracht moest
worden, voordat het water weer ge-

zond zal zijn.

De zeilplank zal zich als klein vaartuig volgens de huidige vaarregels
dienen te gedragen.

worden afgeraden omdat dart een der-

de voorrangscatcgorie wordt ge-

creëerd. Dit lijkt op dit moment niet

nodig aangezien uit overleg door het

COVW met onder andere Koninklijke

Schippersvereniging ,,Schuttevaer" en

de watersportbonden bleek, dat een

samengaan volgens de huidige vaarre-

gels van zeilplanken en de overige vaart

in het algemeen geen probleem ople-

vert. . —
Daarnaast is het gewenst, dat de

verschillende relevante ontwikkelingen
worden afgewacht, zoals de toename
van het aantal planken. Het COVW
adviseert wel voor een geografisch ver-

bod of beperking, daar waar de ver-

keersintensiviteit dit vereist. Dit zou
dan neerkomen op een aantal mogelij-

ke maatregelen zoals vermeld, die bo-

vendien dan niet alleen moeten gelden
voorde zeilplank, maar vooreen nader
omschreven deel van de kleine vaartui-

gen. Dit om discriminatie ten opzichte

van de zeilplank te vermijden, maar
ook omdat problemen bij het definië-

ren v.in het begrip zeilplank te ver-

wachten zijn.

De Commissie adviseert tenslotte,

dat hierbij naar een landelijke unifor-

miteit dient te worden gestreefd. Tuijn-

man heeft zich achter dit advies gesteld

en het als een goede basis beschouwd
voor het formuleren van het te volgen
beleid. Hij heeft hel advies tevens aan
de lagere overheden aangeboden en
hun in overweging gegeven om bij hel

vaststellen van nieuwe maatregelen of

het herzien van bestaande regels met
de op basis van dit advies geformuleer-

de uitgangspunten rekening te houden.

Europese kampioen

schappen Prindle
ZANDVOORT • De vijfde Europese

kampioenschappen Catamaran zeilen

in de klasse Prindle worden op 14, 15

en 16 aug. in Zandvoort voor de
Zuid-Boulevard vervaren. De sterkste

Catamaran zeilers uit geheel Europa
komen voor dit spectaculaire evene-

ment naar Zandvoort om de tot nu toe

superieure Nederlandse branding-spe-

cialisten van het zo begeerde Europese

goud, zilver of brons af te houden.

De beide duo's Rob Bossink-Rob de
Bruin en Jan Visser- Marco de Boer
resp. Europees kampioen '79 en "80 in

de Prindle 16 moeten zich wel voor

100% inzetten om de Belgische kam-
pioen Kester en de Duitse specialist

Ditlef uit Syll van het lijf te houden.
Dat de titel in Nederland zal blijven

lijkt echter welhaast zeker, want deze

zeilers kennen de 2L;indvoorise bran-

ding als geen ander.

Totaal komen er zo'n 1 10 Catamarans
aan de start en dat belooft een fantas-

tisch schouwspel te worden, vooral als

er eei> stevige bries staat.

Voor het publiek zijn de wedstrijden

vanaf de boulevard en het strand goed
te volgen.

De races zlJn als volgt gepland: vrijdag

14 aug. start 16.00 uur; zaterdag 15

aug,, starts 1.00-13.30 en 16.00 uur;

zondag 16 aug., starts om 11.00 en
13.30 uur.

Huisartsenpraktijk Bouman,
Ridderbos
Arts: B.F.J. Bouman. tel. 15600

Verdere inlichtingen omtrent de week-

enddiensten worden verstrekt via de

Kerkdiensten

Zondag 16 augustus

Hervormde kerk. Kerkplein: 10.00 uur:

ds, P. van Had, geref. predikant te

Zandvoort. Gemeenschappelijke her-

vormd / gereformeerde dienst. Crèche
aanwezig.

Gercrormccrde kerk, Julianawcg 15:

's morgens geen dienst wegens gerefor-

meerd/hervormde dienst (zie her-

vormde kerk): 's avonds geen dicnsi.

Nederlands protestantenbond. Brug-

straat 15: 10.30 uur: ds. N.V. Noordcn-
ne, doopsgez. pred. te Amsterdam.

Rooms katholieke kerk:

Parochiekerk St. Agatha. Grote
Krocht; zaterdag 15 aug. \9M) uur:

eucharistieviering met orgel en samen-
zang; 20.00 uur: eucharistieviering in

de Duitse taal; zondag 16 aug. S.45 uttr:

stille eucharistieviering; 10.45 uur: eu-

charistieviering met medewerking van

het St. Caecilia kerkkoor.

Kadiokcrk Blocmcndaal, Vijvcrweg 14:

9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur: ds.

Tj. Ausma, van Zaandam.

Nieuw apostolische kerk: tot nadere

aankondiging zondag 9.30 en 16. IX)

uur, woensdag 20.00 uur: diensten in

gebouw Madocrastraat 1, Haarlem-

noord.

Volle evangelie gemeente: zondagmor-

gen 9.45 uur: dienst in gebouw Voor-

straat 100 Ie Katwijk aan Zee.

Burgelijke i>{and

Geboren: Mariclic Aleida, dochter van

M.C. Koper en A.M, Bruijnzeel.

Ondertrouwd: M.H. Rügcbregt en
N.P. Hermeling; P. Schmidt en H. van

de Koekelt; D.A. van Leeuwen en
M.H.H. Hoogland.

Overleden: Johannes H. Elzinga, 86
jaar; Franciscus R. Veraar, 54 jaar.

telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth tel.

13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: zr. T. Dijk. Lorentz-

straat 435, Zandvoort, tel. 12382.

Apolbeefc: 2^estraat Apotheek N.v,

Berkcl. Zeestraat 71, tel. 13073.

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, Flat 2, Zandvoort,
tel. 02507-14437 b.g.g. 023-313233.

Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbecke-
straat 17. tel. 15847.

Geslachtsziekten: voor algemene infor-

matie, tel. 023-320202 (dag en nacht).

Storingsdienst Gasbcdryf: telefoon

17641.

Politie: telefoon 13043.

Brandweer: telefoon 12000

Taxi: telefoon 12600 en 16843.

Algemeen Maatschappelijk Werk Zand-
voort:

Noordersimai 1, telefoon 33459

:(b.g.g. (123-320899 of 320464)

Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot

IQ.OO uur. maandagavond van 7.00 (of

8.00 uur. Verder volgens afspraak.

Voor deze hulpverlening, beschikbaar

voor iedere inwoner van Zandvoort

geldt dat er voor de vrager geen kosten

verbonden zijn.

Centrum voor vrüwilligc hulpverlening

Zandvoort

IVoor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van
U.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:

postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

WctsHinkei

Gcmeenscfiapshuis, Louis Davids-

straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

Crisiscentrum

Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij acute problemen

Stichting Wijkraad Nieuw Noord: tel.

18083

Centrale Post Ambulancevervoer
(CPA) Kennemerland. Ongevallen
023-319191, besteld vervoer 023-

319277.

Vechtpartij in bar

ZANDVOORT - Bij een vechtpartij,

zaterdag nacht, in een bar aan de
Haltesraat liep de eigenaar een hoofd-
wond op. Hij moest voor behandeling
naar een ziekenhuis. De dader, een
22-jarige Haarlemmer werd ter plaatse

door de politie opgepakt- Op het mo-
ment dat men met de verdachte het

politieburo binnen wilde gaan, schoten

vrienden van hem te hulp. Zij zagen

kans er met de verdachte in een atjro

van één van hen vandoor te gaan-i

De auto kon in Haarlem worden aange-

houden. De bestuurder, de 20-jariEc

R.v.d. P. uit Haarlem bleek onder
invloed van alcohol te verkeren. Zoxi-cl

hij als de dader van de mishandeling
werden ingesloten. '

Evenementen
ZANDVOORT - De komende weck is

er weer één van talloze aktiviteiten. Zo
vermeldt de agenda van de Stichtinc

V^V. ..'

^

tot 17 augustu>: Caroluskring in.Jict

Cultureel Centrum -'^

tot 22 augustus: Expositie in hei Ca^Iüo

van botani.sche blocmenaquarellen van

Clcmy Banning Zurcher. ;

vrijdai; 14/ ^•-

zondag !(• uugustus: Europees kam-
pioenschap Prindle door WSZ aüii

vang 1 l.Oi) uur i

zaterdag 15 augustus:

- 10,00 uur: Eerste .Nederlandse Kiirio

oriënlatiedag in zwembad De Djiiiv

p;)ii.
'

- Windsurfwcdsirijdeii Slrandpaxil-

jocn 1 b Tijn Akersioot
i

- Voetbalwedstrijd Zandvooriméeu-
wer. /Ajas jeugd

\

- 16.00 uur: Opiredcp. Poolse \o!ks-

dansgroep op Raadhuisplein ).b.v.

Stichting vricndenhulp voor Pnjcn

zcndag 16 aug.: Adat- Noonizcecüp
autor;iccs, driclandcnwi.dsti|d, D^its-

lijnd. België en Nederland, (jrcuicvan

Zandvoort, aanv.inp l.^.OO uur. i

dinsdag 18 au^.: Orgelconcert in Ncd
llcrv. Kerk. aanvang 20.00 uur, •

vrijdag 21 aug.: Voetballoernooi ^.itei-

dagafdeling Zandvoortrtiecuuc-

n.'Noordvvijk.
'

:m^«R^iif«mi
ZANDVOORT - De Waicrsï.uldti

voor de komende week
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Cravcs Supc^rfrcs
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GRAVES SUPÉRIEURES
Een echte ronde witte wijn uit de beroemde
Bordeaux -streek. Licht zoet met een geurig

bouquet. Een uitstekende wijn voor de
beginnende wijndrinker, zeer geschikt voor bij

gekruide Indische maaltijden, maar ook bij kip.

Of zomaar wanneer u wilt.

APPELLATION
CONTROLÉE

let op:

APPEL-
SIENTJE

LITERPAK
vaste lage prijs

:

'IN ^0

OLVARIT
BABY-
VOEDING
(blauw)

vaste lage prijs.

•

0^ fM" ^%; TT».

'N

''^"

S£ï..\^^g|
'ff^Xif-'r.^^^

J.Y^f -/ ^-«"'

"-«'-'f -#?'-
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KOOLVIS-HIET
diepvries, 400 GRAM

-'t', Ï-A-"-'
^^^M'^'^

i
'^'^^''.i, ,^^/;/ ,,

#tr--4

jÈf

HALFVOLLE

lEMElK

45^

HALVE LITER
GALA KOFFIE
VACUÜM GEMALEN

VASTE
LAGE
PRIJS:

VASTE
LAGE
PRIJS: nui

^''" -'- UTEX

OAMESVERBAND
't is van Utermöhlen

ZU STUKS
met hechtstrip

VASTE
LAGE PRIJS:

f'w
/ ^,

MAGERE MELK
plastic fles

hele LITER

VASTE
LAGE
PRIJS:

r SPECIAAL VOOR U INGEKOCHT EN VOORZIEN
VAN UITZONDERLIJKE PRIJZEN,
MAAR DAARVOOR GELDT DAN OOK:
PAK MEE, WANT HELAAS OP IS OP!

SUPER POWERED
/datIs
^ZERSTERK!SPEELGOED '^^

**^" ^ 'fiW*'^

Mil

^ ^-^p-
.m^'^

HET SCHEELT
VELE
GULDENS

MET SUPER
MOTOR

PER
STUK

.DENISE'
20 denier, mei
versterkt broekie
pririid p.isvorm

CRÈME/
DOUCHE
verzorgt uw huid
onder de douche,
inhoud 150 ml.

wm
SPRAY
in handige spuitbus

nu

/*^^i

HELICOPTERof

CATAMARAN
(zolang de voorraad strekt)

OOK KOCHTEN WIJ EEN PARTIJ:

VOETBALLERS en

TUINMANNEN perstuk:

HIGH
ENERGY

CASSETTES
extra low noise, high output,
60 minuten speelti|d per cassette

QvoorjHSB

De beroemde
klassieke verhalen van

IVANHOEof

ROBIN HOOD

boeken die

elk kind
graag wil lezen'

OOK DIVERSE
BAKVORMEN
LAAG
GEPRIJSD!

SPRINGVORM ; CAKE-
BOTERKOEK VORM
26 cm doorsnede • 30 cm lang

3.98 2.98
Sterke, solide

HUISHOUD-SCHAAR

FOTO-ALBUM
van stevig plastic,

om liefst 60 foto's

handig te bewaren

^t^méibi^M^^ 19^%Zandvoört??^Burg. Engelbertsstraaï 21, * Nieuw-Vennep Hoofdweg 1185.



RANDSTAD PUBLICATIES 5 DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1981 PAÜINA 3

(Acivcneiuic)

m ons cabaret

wordt a.s. zondag weer een
uitgebreid warm en koud buffet

geserveerd voor f 75.- p.p.

.

inklusief het optreden van de
hongaar Lajos Horvatfi.

voor intictitingen en
reserveringen: 02507 - 1 2 1 44

Lbadhuisplein 7 zandvoort

lytóveéïiötM

Orgelconcert

ZANDVOORT - Het programma voor
de derde dinsdagavond orgclbcspeling

in de Nederlands Hervormde Kerk te

Zandvoort dat dinsdag 18 augustus
door Willem Hendrik Zwart zal wor-
den uitgevoerd, bevat een aantal voor-

name werken uit de schat aan literatuur

die voor dit koninklijk instrument is

geschreven.

liet bijzonder fraaie, bijna vrolijk aan-

doend concerto van Joh. G. Walthcr,
Cesar Franck's majesteuze derde cho-

ral, Mendelssohn-Barholdi's variaties

over ,,Hct Gebed des Heren" en Jan
Zwart's Ijedbewerkjngcn over o.a.

, .Scheepje onder Jezus hoede".
Ongetwijfeld een programma waarmee
Willem Hendrik Zwart vele orgellief-

hebbcrs aan zich zal verplichten, te-

meer daar Zwart op vaak unieke wijze

de talrijke klank-mogelijkhcden van dit

fraaie Knipscheer orgel weet te benut-

ten.

WETHOUDER IN COMMISSIEVERGADERING:

"Financiële positie

ik voorzie veel botsingen
ff

ZANDVOORT - De Rcmccntc staat er

slecht voor in rinancici opzicht. Tenmin-
ste dat kan men afleiden uit de woorden
van de wethouder van flnancicn, Ide

Aukcma in de Rccombineerde commi.s-

sievcrgadering van flnancién en maat-
schappelijk welzijn, op maandagavond
10 augustus.

Tijdens dc7e openbare vergadering
werd het voorontwerp sociaal cultureel

plan voor de jaren I98I t/m I98S
bespoken: een plan dat tot stand is

gekomen door anderhalfjaar intensieve

arbeid, verricht door de planvoorberci-

dingscommissie specifiek welzijn.

Hoewel de commissieleden unaniem
veel bewondering en waardering had-
den voor het vele en grondige werk
door de planvoorbereidingscommissie
verricht, voorzag men wel in financieel

opzicht voetangels en klemmen, of,

zoals huisarts Fiieringa het formuleer-

de, ,,ik zie de toekomst zwarter dan
zwart." Hierin werd hij gesteund door
wethouder Aukema, die zei dat de
financiële situatie slecht is en dat men
tijdens de bcgrotingsvergadering keu-

zen zal moeten maken. ,,Vervelende
keuzen, want waar hecht men waarde
aan? Wat zal de politieke keuze van de

Ineke Wind: „Het karakter van de
peuterspeelzaal moet bewaard blij-

ven."

raadsleden zijn? Ik voorzie veel botsin-

gen, die toch uiteindelijk tot compro-
misvoorstellen zullen moeten leiden",

aldus de socialist.

Waardering

Veel waardering was er van allen;

Ineke Wind onderstreepte nog eens de
mening van de planvoorbereidingscom-
missie door te stellen, dat haar fraktie

(PvdA) een nieuw wijkcentrum in

KfOH/DBH VAN KlANK EN SCHOONHEID

Orgelconcerten een ware belevenis
ZANDVOORT - Zandvoort mag wel
trots, héél trots en ook héél zuinig zijn

op zijn oude ,,Knipscheerorger' in de
Hervormde kerk aan het Kerkplein,

waarmee men in de maand augustus

elke dinsdagavond kan kennismaken
tijdens een orgelconcert, dat wordt
aangeboden door de vriendenkring

,,Rondom het orgel". Nu nog op 18 en
25 augustus. In samenwerking met de
Kerkvoogdij wordt deze concertserie

gegeven, omdat volgens experts het

orgel na de restauratie zeer geschikt

wordt geacht voor een concerterende
taak.

Dat is tijdens de beide eerste concerten

op 4 en 11 augustus jl. wel overduide-

lijk gebleken. De eerste maal werd het

concert bezocht door plm. 70 personen,

dinsdagavond jl. was dit aantal opgelo-

pen tot ruim honderd belangstellenden,

voor een orgelconcert zeker een niet te

verwaarlozen en verheugend aantal.

Nu heeft men ook voor deze concertse-

rie niemand minder aangetrokken dan
de befaamde organist Willen Hendrik
Zwart, een zoon van de in orgelkringcn

welhaast legendarische Jan Zwart, die

leefde van 1877 tot 1937 en onder meer
vee! naam maakte door eigen composi-

ties, waaronder veel Psalmbewerkin-
gen. Zijn zoon Willem Hendrik drukte

in vele opzichten de voetsporen van

zijn beroemde vader. Hij mag gere-

kend worden tot een der bekwaamste
organisten in ons land en is vaste

kerkorganist van de Boven- of St.

Nicolaaskerk in Kampen met het

prachtige, majestueuze orgel, dat in

opzet doet denken aan het beroemde
..Müller-orgel" in de Bavo te Haarlem.

Zulk een organist te horen spelen op
het hernieuwde oude Zandvoortse ker-

korgel is een belevenis op zichzelf.

Want het orgel, dat thans in volle glorie

kon worden beluisterd, is een her-

nieuwd wonder van techniek en klank-

schoonheid. Het is een wonderlijke

ervaring dit te ondergaan. Het heeft

een volume en klankschoonheid gekre-

gen die met de meest bekende orgels in

ons land kunnen evenaren, waarbij de
fraaie akoestiek in het kerkgebouw ook
nog een hartig woordje meespreekt.
Vrijwel feilloos vertolke de organist

zijn programma en ik kon mij daarbij

aan de indruk niet onttrekken dat hij

behalve kunstenaar ook in zekere mate
goochelaar is, die zijn programma af-

stemt op het publiek met werken die

men maar al te graag hoort. Maar hij

brengt deze op de hem eigen wijze en

maakt van zijn instrument een groot

orkest met een weelde aan klanken, die

geen mens onberoerd kan laten. Dat
viel mij op bij de briljant gespeelde

Toccata van William Walond, het Ca-
nonisch voorspel en koraal over Psalm
84 van zijn vader Jan Zwart en zijn

eigen sluitstuk de koraalfinale ,,Op
bergen en in dalen" op 4 augustus.

Op 1 1 augustus een prachtig gespeelde

fantasie over het Lutherlied ,,een vaste

burcht is onze God" van Jan Zwart en
de in grootse stijl gespeelde ,,Suite

Gothique" van L. Boellman, fragmen-

ten uit de pompeuze 5e Symfonie van
Chr. M. Widor, terwijl hij besloot met
een eigen compositie, nl. de Koraalfi-

nale voor Psalm 25. Een ongelooflijk

knap gespeeld en boeiend programma,
dat ons hernieuwde kerkorgel voor

geen enkel probleem stelde. Ik zie met
grote belangstelling uit naar zijn beide

laatste programma's op dinsdag 18 en
dinsdag 25 adgustus. In elk geval staat

wel vast, dat het geven van dergelijke

concerten nu tot een jaarlijks weerke-
rende traditie zal gaan behoren en dat

is zeker in alle opzichten verantwoord.

Een langdurige en staande spontane
ovatie na afloop van beide concerten

bewees wel, hoezeer men van het spel

van deze meesterorganist genoten had.

K.Sr.

Nieuw Noord dringend noodzakelijk

acht.

.,Meerdere vormen van jeugd- en jon-

gerenwerk zouden in het nieuw te

bouwen wijkcentrum mogelijk moeten
zijn, en met de opzet van het wijkcen-

trum dient daar rekening mee gehou-
den te worden".
Bovendien was het haar opgevallen dat

steeds meer basisscholen een onderko-
men bieden aan peuterspeelzalen; Dat
was allemaal goed en wel, maar het

karakter van de peuterspeelzalen mag
niet aangetast worden door 'zieltjes-

winnenj van de basisscholen', een
zienswijze die ook door Rita de Jong en
wethouder Aukema werd gedeeld.

Bovendien zag zij graag dat ambtena-
ren van de Dienst Sociale Zaken meer
alert reageren in de toekomst op signa-

len uit de samenleving, waaruit zou
blijken dat hulp, in welke vorm dan
ook, gewenst was. Het bijhouden van
een statistiek op dit gebied zou kunnen
bijdragen tot een snellere reaktie van

de diverse instanties. ,,Het welzijn van

de minderheidsgroeperingen moet in

de gaten gehouden worden."

Minderheidsgroeperingen

Ook Peter Ingwersen (CDA) vroeg
extra aandacht in het plan voor de

minderheidsgroeperingen; hij noemde
de jeugd, bejaarden, werklozen en

minderheden. Hij zou graag vernemen
of een seniorenraad in dit opzicht niet

verhelderend kon werken, omdat ie-

mand van 65 niet plotseling onmondig
wordt bij zijn pensionering of verjaar-

dag.

Rita de Jong sloot zich graag bij de
vorige sprekers aan en vroeg wat de
positie van de toekomstige culturele

raad zou zijn. ,,Een aparte commissie
met bevoegdheden, of één die kon
samenwerken in de planvoorberei-

dingscommissie". Het antwoord van de
wethouder hierop was dat de in sep-

tember bijeenkomende culturele raad

geen art.61 commissie wordt. Wel
krijgt deze uitgebreide adviseringsbe-

vocgdhedcn met betrekking tot het

gehele culturele leven van Zandvoort.
Een seniorenraad zag du wethouder
niet direct funktioneren, maar het zal

worden bekeken.

Zwarter dan zwart

Kenmerkend was dat de oudere com-
missieleden, mevrouw Ilugenholtz, en
de heren Flicringa, Van Erp en Van
der Moolen meer tegen de financiële

consequenties van het vooroniwerp-
plan aanhikten dan de jongeren.

Duidelijk wilden zij geïnformeerd wor-
den over de status van hel vooront-

werpplan, ,,Had dit bij goedkeuring
consequenties, en zo ja, welke.'" Bo-
vendien, Flicringa is al eerd..'r gememo-
reerd, was het geld een brandende
kwestie,

, .Allemaal mooi en aardig,

maar hebben wij er geld voor" was de
teneur.

Duidelijk werd wel dat wanneer men
akkoord ging met dit voorontwerpplan,
de financiële kant pas bij de begrotings-

behandeling aan de orde komt. Dus
dan pas kan men bezien of men ook de

wensen, neergelegd in dit stuk, kan
honoreren.

Overigens voorzag wethouder Aukema
wel dat het nieuwe wijkcentrum in

Nieuw Noord een cruciaal punt /al

worden in de komende vergaderingen.

want ook hij is van mening dat het

centrum er zo snel mogelijk moet
komen.
De financiële bijdrage aan de muziek-

school, zo'n anderhalve ton per jaar,

zal wellicht niet teruggebracht kunnen
worden, ook al was dit dan een wens
van veel commissieleden en van de
demokraat Van Erp in het bijzonder.

Uiteindelijk kan de wethouder de plan-

voorbereidingscommissie meedelen dat

de commissieleden financiën en maat-
schappelijk welzijn veel bewondering
hebben voor liet gemaakte stuk, hier en
daar kritische kanttekeningen plaatsen,

en dat de financiële kanten zullen

worden behandeld in de begrotingsver-

gadering.

edewerking publiek verzocht

in strijd tegen iepziekte

ZANDVOORT - In het kader van de
bestrijding van de iepziekte wordt door
de dienst publieke werken tijdens het

groeiseizoen wekelijks een inspcktieron-

de gemaakt langs de gemeentelijke en zo

mogelijk langs partikuliere iepen. Het is

gebleken dat de volgende bomen in

Zandvoort door de iepziekte zijn aange-

tast.

1 boom aan de Zandvoortselaan bij

lichtmast 89.

1 boom aan de Zandvoortselaan t.o.

nr. 283.

1 boom aan de Zandvoortselaan t.o.

nr. 289.

2 bomen in de Bramenlaan hoek Duin-
doornlaan.

1 boom aan de Zeestraat t.o. nr. 57.

1 boom aan de Van Lennepwcg nabij

de oude kwekerij.

Voorts zijn een aantal struiken aan de
Blinkertweg, aan de Westerduinweg,
langs het sportveld van de Wim Ger-
tenbachschool en in het Kostverlorcn-

park door de iepziekte aangetast.

De betreffende bomen en struiken zijn

inmiddels verwijderd en verbrand.

Daarnaast zijn van sommige bomen
aan de Zandvoortselaan en aan de

lAdverteniie)

'in ons place-mal restaurant

l^be^reenery
vrijdag 14 augustus vanaf

17.00 uur gezellig familiediner

waarbij pianist/entertainer

Aristakis voor vrolijke noten
zorg zal dragen...

ut^ent welkom!

bddhuisplein 7 '

zdiiriwooft

tolcloon

02507.1 21 «

Möu\\^s]^

Kostverlorenslraat enkele takken aan-

getast. De betreffende takken zullen

worden afgezaagd in de hoop, dat de
bomen hierdoor behouden kunnen blij-

ven.

De enkele zieke iepen, welke op parti-

culiere grond staan, zullen door het

Staatsbosbeheer worden verwijderd.

Hulp publiek

Bezitters van open haarden worden er

voor gewaarschuwd iepchout te gebrui-

ken. Meenemen en opslaan van onge-
schild iepehout kan volgens de dienst

PW meehelpen aan het verspreiden van

de iepziekte. lepehout staat bekend als

goed openhaard hout en wordt daar

dan ook veel voor gebruikt. Het op-

slaan van ongeschild iepehout vormt
echter een grote bedreiging voor leven-

de iepen. Onder de bast kan een
schimmel ontstaan die dodelijk is voor
gezonde iepen. Bovendien vermeerdert
de iep-spintkever, die de schimmel
verspreidt, zich onder de bast van
kwijnende of dode iepen.

Openhaardbezitters kunnen dus de
dienst PW helpen in de bestrijding van

de iepziekte door alleen geschild lepe-

hout te gebruiken, zodat er geen schim-

mel kan ontstaan.

Ook het aangeven van zieke iepen

helpt mee. Zoals uit bovenstaand
staatje blijkt, zijn er al verschillende uit

het dorp verwijderd; dit hout wordt
dan zo snel mogelijk vernietigd.

Het besmette hout wordt momentcel
verzameld op een terrein aan de Noord
Boulevard. Het is de bedoeling dat dit

zo snel mogelijk wordt verbrand. Wan-
neer u het ziet liggen, neem het dan
niet mee zoals een inwoner uit Amstel-
veen vorige week. Gelukkig kon de
politie deze man, via zijn kentekenbe-
wijs opsporen, hij heeft het besmette

hout geretourneerd en zijn auto ont-

bniet. De blokken hout op dit duinter-

rein moeten das verbrand worden,
maar zeker niet in uw open haard.

VernieuwdBouwes HoteÊgeopend

ZANDVOORT - Dinsdagmiddag II

augustus was het dan zover. Wat de
laatste weken in Zandvoort bron van

gesprekken was geweest, kan dan einde-

lijk met eigen ogen worden aan-

schouwd, de ,.face lift" van het Bouwes
Hotel.

Talrijk waren de uitnodigingen geweest,

en talrijk de gasten die nu met eigen

ogen wel eens wilden zien wat er nu
uiteindelijk was gepresteerd.

Van de zijde van gemeentebestuur- en
raadsleden- was er veel belangstelling

voor deze opening, die zonder meer
geslaagd genoemd mag worden.
Kritische kanttekeningen worden er al-

tijd wel geplaatst, doch unaniem was
men wel van mening dal het vernieuwde
Bouwse Hotel een aanwinst is voor de

badplaats, zoals een gast hel zo plastisch

uitdrukte ,,Kan mij met schelen wat die

man nog meer gaat doen, dit hebben wij

alvast"

(Advertentie)

in ons cabaret

iKMDüupkk
treedt a.s. zaterdag Lenny Kuhr
met het trio Frans Vertaeek op,
een zeer uitgebreid warrn en

koud buffet - a f 75.- p.p.

staat voor ü klaar...

voor inlichtingen en
reserveringen: 02507 - 1 21 44

^badhuisplein 7 zandvoort

bouwes hotel

Geen spreekuur
ZANDVOORT - Wethouder van
volkshuisvesting en sociale zaken, de
heer K.C. van der Mije Pzn is tot en
met 3 1 augustus wegens vakantie afwe-

zig. Er zal deze tijd dus geen spreekuur
gehouden worden.

Onderonsje van burgemeester Machielsen met Hordo tijdens de

openingsreceptie.

Informatiegids gemeente Zandvoort

ZANDVOORT - Omstreeks januari

1982 zal een nieuwe informatiegids van

Zandvoort worden uitgegeven.

Deze gids zal, evenals de huidige, huis

aan huis 'worden verspreid. Er zal

hierin een ruime omschrijving worden
gegeven van de in Zandvoort gevestig-

de verenigingen en instellingen, alsme-

de die van andere die in Zuid Kcnne-
merland zijn gevestigd en voor Zand-
voort belangrijk zijn.

Bovendien zullen er ook advertenties

in worden opgenomen.
Verenigingen of instellingen die nog
niet in de gids staan vermeld, kunnen
zich tot 1 september aanstaande opge-
ven aan de gemeentesecretarie afd.

onderwijs en personeelszaken. Raad-
huisplein 4 te Zandvoort.
Hierbij dient dan te worden opgege-
ven: naam vereniging of instelling, jaar

en datum van oprichting, het doel en de
aktiviteiten. de akkommodatie. het se-

kretariaat en eventueel het aantal con-

tnbuanten en donateurs. Bovendien
ook de naam van het veienigingsorgaan
en het aantal keren per jaar dat dit

verschijnt.

Zowel voor het drukken van de gids als

voor de acquisitie van advertenties is

uitgeverij Suurland's Vademecum BV
te Eindhoven ingeschakeld. De/e
maand zal door dit bedrijf met de

acquisitie van de advertenties worden
begonnen.

Door het college van Zandvoort wordt

er de nadruk op gelegd dat deze ge-

meentegids de enige officiële informa-

tiegids van de gemeente zal zijn. Dn in

tegenstelling van zogenaamde adres-

boekjes die van particuliere zijde wor-

den uitgegeven.

Degenen by wie zich acquisiteurs ver-

voegen voor hel opnemen van adverten-

ties in de nieuwe gcniccnicgids, die voor

de duur van twee jaar zal worden
uitgegeven in 1982 en 1983, worden
aangeraden deze vertegenwoordigers te

verzoeken een door de gemeente Z,and-

voort verstrekte verklaring (e overleg-

gen, waaruit blijkt dat H en W hun fiat

hebben verleend aan deze aktiviteit.

j^fr-H^fjf|rïfï>;^|»»ff^il^^

De Bollebozen: Poolse vakantiewerkers, die een plaat maakten ten
gunste van de hulp aan Polen

Honger

Iedereen dic de hongerwinter heeft

meegemaakt, weet wat het is aan de
lijve te ondervinden wat honger
betekend
Ik heb de politieke crisis in Polen op
de voet gevolgd, en kan U alleen

maar vertellen dat ik diep medelij

den heb met de Poolse bevolking,

die in het jaar 1981, gekweld wordt
door honger.

Daarom ook heb ik met belangstel-

ling de berichten gevolgd van het

Heemstecdsc initiatief om kleding

en voedsel in te zamelen voor de
Poolse bevolking.

Het is dan ook met vreugde dat ik ii

kan vertellen dat deze aktie voorlo-

pig bijzonder goed loopt. Men is

afgestapt van de kleding gewoon
omdat de voedselnood en de honger
momenteel het grootst is.

De Heemsicedse Stichting Vrien-

denhulp voor Polen stuurt melkpoe-
der, haver, mout, meel, blikken

ham en gehakt.

Het gaat vooral naar ziekenhuizen

en weeshuizen. De dames Kitty

Ansems, en Elizabeth Doets-Je-

draszewska, initiatiefsneemsters

van deze aktie, gaan echter door.

Zaterdag 15 augustus wordt in

.^iil.i.

Dat het winterseizoen 1981/1982
alweer vrij snel nadert is in ons dorp
reeds goed te merken. Allerwegen

worden door verenigingen en instel-

lingen reeds alweer voorbereidin-

gen getroffen om met een zo pak-

kend mogelijk programma voor de

dag te komen. Dat de komende
gemeenteraadsverkiezingen daarbij

het volgend jaar ook een grote rol

spelen, behoeft zeker geen nader

betoog. Ik hoop U van de aktivitei-

ten van onze verenigingen zoveel

mogelijk op de hoogte te houden.

Degene, die de spits blijkt te zullen

gaan afbijten is onze Zandvoortse

Schaakclub. Die organiseren n.1. ter

opening van hun nieuwe seizoen

een groot Nationaal Schaaktoernooi

dat begin september a.s. in het

Gemeenschapshuis zal worden ge-

houden en de gehele dag in beslag

zal nemen. In het volgend nummer
hoop ik er U de bijzonderheden

over te kunnen vertellen. Zeker is

Wel, dat het groots van opzet zal

worden en dat de bclangslelling

ervoor ook zeer groot is. Ik wens
onze ijverige Schaakclub bij de

voorbereiding heel veel succes.

Standwerkersconcours

En mag ik U dan tevens in deze

rubriek ook nop even wijzen op het

grote Standwerkersconcours ónt op
zondag 23 augustus a.--. m het ccn-

ttum Nan onze gemeente zal worden
gehouden! Het is ditmaal een bii-

zonder concours want de inzet is het

kampioenschap van Noord-Holland
en hel begint om precies 14 üü uur.

Als ik wél ben ingelicht, wordt er

een grote opkomst van onze popu-
laire Standwerkers verwaclil. Nlark-

tcn en braderieën /ijn nu volledig

.,in" in onze gemeente Dat heeft

het afgelopen seizoen wel bewe/en
Het komende concours wordt de
kroon op het werk Er zal heel wat
te genieten zijn en het beloott weer
een gezellige boel Ie worden. Meer
nieuws erover leest U waarschijnlijk

nog wel elders in dit blad. Moge
mooi en stralend weer, dat we tot

nu toe daarbii altnd nog hebhen
gehad, ook nu weer dit kostcli|kc

evenement vergezellen.

Heemstede opnieuw een extra actie

voor deze voedselpakketten ge-

voerd, die zich uilgebreidt tot Voge-
lenzang en ook Zandvoort.
Via. via heeft men gehoord dat de
bekende Poolse zangeres Barbara in

Noord-Holland aan hc! bollcnpcl-

len was. Deze zangeres heeft nu in

Nederland een 1 p 'tje gemaakt
(zo'n korte grammafoonplaal) die

zaterdagmorgen aan de burgemees-
ter van Heemstede wordt aangebo-
den. Het plaatje wordt dan ook
verkocht tijdens een demonstratie

van een Poolse volksdansgroep.

Daarna vertrekt de groep naar Vo-
gelenzang, en wordt 's middags om
16.00 uur op het Raadhuisplein m
Zandvoort verwacht. Ook hier kan
men het plaatje kopen, en wordt er

een collckte gehouden, dit alles om
geld in te zamelen om nog meer
voedsel naar Polen te zenden.
Wanneer U met volle boodschap-
pentassen, want het is immers mor-
gen zondag, langs loopt, vergeet

dan niet Uw hongerige medemens
en de kollektebussen. Doet U 's -

morgens Uw boodschappen. Het
gironummer van de stichting is:

42.55.536 t.n.v. Stichting Vrienden-

hulp Polen en het banknummer
RABO 38.63.05.617.

K.S.R.

Opoe en de Aerepels

't Zal zo ongeveer 'n 450 jaere eleje

zain, dat lene Frans die bekend
sting as 'n raere kerel in Zanvert,

naer de Spanjolen is 'egaen, daer
heb ie met nog meer van die gaste "n

boot "estole en is de zee op'cgaen.

Hai IS toen nae veul aveniure te-

recht 'ekomme in Bolivia, 'n Hiele
kwak inwoners heb ie weer berom
meegenome. In de geschiedboeken
heet die vent op z'n Spanjools:

Francisco Pizarro. Die knolle noem-
de die loi in Bolivia ..Batatas " of

,,Papas". Het volgende wordt daer-

van ezaid: De wortel, vers sainde,

wordt aigeluk ,,Papas" genoemd en
die naem werd in ons land al gauw
bekend. De wortele of knolle van

dit gewas werde as Castanien lebrai-

de of ook wel as Peen gaer

'emaeekt. Dat was de ..intocht' van

de Aerepel. De belangraikste acre-

pelsoort werd al gauw de Solanum-
tuberosomi.(dat is Latijn--) D'r

wordt wel verteld, dat je van .Acre-

pels Whisky ken macke, dat maekte
ze van de bloemsen's. maer do

arreme donders in Frankraik. waer
't emaekt wier, die mostc 't zelf

doen met 'n aerepel-soepie dal

noemde ze ..Potage Parmentier"

Vandaeg de dag kennc we hici 'n

groot aental acrepclsoortc Voor de

Frites o.a Aminca, Corinc. Provi-

ta, Baraka, eii/moort \'eur de

Malta evpotere vvai Alpha-poters en

hacle die later berom van dat ai-

land. om ze hier vcur dure ccnte op

te pcuzele Linke joiigcs /ain die

Hollanders' De Doitscrs Deiie, Po-

Ic en Russe noenio de aerepel 'n

Kartotfcl. wat "n .crbastcrmg is van

'l Itaeliaense ..Tarbiifulo", in

Tivcfite iVggcfi /;. ,.Ti(/(cl" En d i(

IS nou allcii.ier 'okomnie van die

L'ckkc fians uit Zanvcrt Zo, mm
vvete icioi weer es wat over de

Acrep^'Is Ik g,ic mm 's cllics met

vakantie Dal mag wol he Mati
jeloi hoio nog wel weer v in me.

Nieuwe expositie

V.ui .'.itLtdag 22 augustus a - loi en

met n septcniher <i s viinh in het

C uhurclc Centrum een niarve ex-

positie plaats, hootd/akehii. van

ivandkleden De openmu erv in

vindt plaats op genoemde /ateulag-

nuddag om 13 ^0 uur eii /al d'tie

iilks geopend /ijn van 1' i(' lo!

16 00 uur behalve op niaaiula'j en

dinsdai: Irene Sminia komt ti tiiet

wandkledeii en testiel-obietten

Ilennie en Mies de Groot dk 1 .i-

tense tweeling) zuUef er l' hun

w.indkledeii tonen, teiuiil i'ollv van

Gool-Mctten eveneens wandkleden

zal exposeren. lenslolte /al lue de

Vrics-Biandts haar kaïakterpoppen

aan den voike tonen. '^\at ik eivan

gehoord heb, moet het bi|/oniler

interessant zijn \ an liarte beveel ik

dan ook een be/oek ,uw\ de/e expo-

sitie in Uw belangstelling a.in. Lt

zal heel veel moois en interessants

te z.'cn zijn.
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INBRAAK
PREVENTIE

Alarm-
apparaten

v.a. 35,-

Tel. 02507-17353
Gmtis rHlvH-;s.

Voor al uw cv., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

TECH[\!1SCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 02507-

13176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

Kunstgebitten

reparaties

K.A. ACKEMA
lordonsstrant 60 bij

Houtphïin on WiK]onw<,'9
tnlofoon 023-315334

Voor alle merken

HOORAPPARATEN
AIIg soorton batterijen

en snoertjes, ook voor

.ïiekcnfonds

G. Janssen
Gr<!inl- :ui{Ih:iiu)

Binnonwog 92,

telefoon 28G963. tst 4

Meer vrouw zijn

Meer mens zijn

door en in de

Nederlandse Vereniging van

Huisvrouwen
Het lidmaatschap biedt:

SOCIAAL CONTACT door r.port- un spolclubs,

o.,-;, w.inc.k-lert, fietsen, Linnisscn, bndminton,

bridgen Bovendien cunnii.sen, excursies, lezingen,

niodesliows en detnonsl'.ilH:;..

CONSUMENTENVOORLICHTING en
ADVIES op huishoudeliik yebied, Spnïckuiir lïike

tweede woensdag v.tii de m.jiind.

MAANDELIJKS ontviingi u ons l)(nd niel ,jlle infor-

rn,-)ties e-n evt;nenienien v.ki uvj eigen afdeling.

Bovendien onlvangt u hel landelijtc verenigings-

blad ,, DENKEN EN DOEN"

ONAFHANKELIJKE OPSTELLING: de ver

omging kie-st geen partij op levensbesetiouwolijk en
politiek iiel)i''(l

Wilt II pi'rsoijiilijk mi.'i ons kennismaken?
Wil onhhingnr, u gwop

donderdag 20 augustus
van tv,'ü*-" tot vii?r uur in de bovon,^d.'it van

Café - Restaurant Wienerwald

op de Grote Markt.

Tel. informatie: 27 00 66 / 25 21 11

• •% -J/Si 'l^S''

Govriïügd.

huish. hulp

! KHl.'n.'.n "iiv..n.;:

Vo' II y, niidd,jiii;ii PA-.'

Mevr. Vernvlil'-'n,

benn(-l)toek. luk 8B10,

lïUaJMlul

JOURWALIST (27) zoekt

NETTE WOONRUIMTE
Tel. na 18.00 uur: 02522 - 1 54 99

\\ o .spelen kipen kaaii. hi' moeren

noü meer l4"s(ipi.lc\\k'L: komen. l.X'i.ircun

nu x-ooi'Jeliijer. Mat: n ook wnaU ii aK

lioijore inriiilpnis. Blijtr tMn "i e\en.\\ elke

Renaiili 14 u ook kiest. 4 i 'iiA-oennuen.

\'an komtonahel tot luxiieii.s.

ordeliger.
moeren \ efbiiiik: 1 op ^fc^^l5,4(14TL\ei-bi-uik: 1 op ^ta^l5.4(14TL

h\\ 90 kni/u koiistai^r). Korrom, tneer

\cxM" minkler. Kcmii .^nel :eli ontclekken

hoe \-ooi\!eli,L; u een Re!"\auh 14 uir oi^ze

showroom kiinr njklen.

/ \\ aiii klit aanhoj is nier onhepefkt.

Renault 14
i \-is.-n.ii;li.

Ji,--'kiindi'_: < A '-'1 tvn *

"t Ken.iiiliie i-i;i'j

'n Renault loopt langerop een liter.

RINKO VERKOOPCEIMTRUM
Burg. V. Alphenstraat 2A - Zandvoort - (Vrijdagavond koopavond)

TeL133 60

Goededealerbijdeaanbiedinginbegrepen.

Telefoon
voor u

DeltaT
Hni/ir,nal.i..'i b-1 Hm
V. uvaniuMi] >...nlil,i'i, 284146

b lokkers
Oekhandel Bronsie.weq4 4A 282472

Brandweer Heemstede
«^nyi/j/iALARMNUMMER Zoö*W*l

Centrale verwarming
KINDERS WARMtt TECHNIEK

HeienniiQ 1?. He.emM'.'de. Ie), 02502 8073

Groente en fruit
D VAN eCK, RaafllH.r,;.it;)al8a 281254

C. Hovingh en zoon
in en verkoop boeke''i, prenten

KI Houtsuaai 50. Haarleni, iel 023 310714

Speciaalzaak in tapijten
Geb- A bJ BeckPv OOOnflO
Kinnenwe-g 37, b u '.,• ,-'8?.?8I LO^JUHU

Politie Heemstede
BUREAU 286150

Politie Heemstede
ALARMNUMMER 283000

Raadhuis Heemstede 284140

Verfhandel
H REE B V
Hi'inenvveg 89 286479

Wasserij 't Raadhuis on/inm
R.i.uiheiSïtt.l.'l ;i Z04UO/

Voor glas snelservice

KEURENZOON TEL ÜcJ-CUDIuZ

02507- 15602

Diverse merkfietsen,

brommers,
crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen, banden en

accessoires.

Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKON
KOCHSTRAAT 8 -ZANDVOORT

(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/18773. ELKE DAG OPEN.

Officiële

Volvo-dealer

H. P. Kooijman
BV

ZANDVOtJRT
Brederodestraat 8,

tel. 02507 -132 42.

Ookvoör diverse

merken inruil-aiitó 's.

volvo

REPARATIE
van alle soorten

DAK-

BEDEKKING

Tel. 02507 -173 53

iP'

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAIM 5, TEL. 244609.
Meubelpaneien, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEIM
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjos, elementcnsysteGm, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren, verf, Louvrcdcuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondcuron, gereedschap.
Kortom, zoveel mogetijk voor de

DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.

's Miiiindügs gesloten.

's Middags van 12.30- 13.30 uur gesloten.

^ BOUW- EN AANNEMINGSBEDRIJF.

GEBRVANDERPIÜ
m^^s^m

TELEFOON 023-265227; 02507-13715^255344^

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

Haltestraat 8,

Zandvoort.
tel. 02507 - 1 61 23

Sleutels weg ?

Slot defect ?

Versteege helpt direct !

VERSTEEGE IJZERHANDEL
Pakveldstraat 19 - Zandvoort Tel. 1 25 54

iet vernieuwde
bouwes hotel
in zandvoort
heeft nu veel
te bieden:

^^%^^i#N^^^N^*i^^tfi%^%«'^ •«^^^%#%^N^%^N^iNi

SiWSreenery
'n gezellig place-mat restaurant waar een

dagschotel b.v. slechts f 1 5,- kost, een gebakken
forel met alles erop en eran maar f 18.50 en een
kompleet kindermenu al vanaf f 1 1 .50 wordt

geserveerd...

rmWlfö.
't eerste, échte, kleine gastronomische restaurant

van zandvoort, daarom moet u wel even
reserveren...

waar belangrijke, internationale artiesten optreden
terwijl u geniet van een uiterst smaakvol, uitgebreid

warm en koud buffet...

La3l<mel(<
is de gezellige bar, waar het als vanouds goed

toeven is...

u bent daar dus
van harte welkom

badhuisplein 7

2042 jb zandvoort

telefoon

02507-12144
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Zaterdag 16 augustus

Arend Volkers'

toernooi

ZANDVOORT - A.s. zaterdag 15
augustiLS wordt op "He velden van
Zandvoort '75 het Arend Volkers
Toernooi gehouden. Arend Jan Vol-

kers overleed op 7 september 1978
op 23-jarige leeftijd. Hij was niet

alleen vanafde oprichting van Zand-
voort '75 speler van het eerste elftal.

Hij deed, en was vooral, veel meer.
Als lid van de redaktiekommissie
verzorgde hij bijna alleen ,,zijn"

krant. De jeugd van Zandvoort '75

verlangde wekelijks naar de door
hem gegeven training en hij gaf de
aanzet tot de medische verzorging
voor elk elftal van de vereniging.

Wat nog belangrijker is, hij was op
zijn nog jonge leeftijd een voorbeeld
voor allen. Zijn prettige humeur,
zijn sportiviteit, zijn steeds met een
lach iets over hebhen voor een an-

der, maakte hem, nog meer dan zijn

prestaties geliefd voor allen die met
hem te maken kregen.

Reeds kort na zijn overlijden werd
het besluit genomen zijn naam, zijn

voorbeeld in ere te houden, door het

spelen van een naar hem vernoemt
toernooi. Door het ontbreken aai

een eigen akkommodatie bleek d
steeds niet mogelijk te zijn.

Thans bestaat die mogelijkheid w-
Uit dankbaarheid voor hetgeen'']

voor Zandvoort '75 heeft betekid

en nog betekent, wil Zandvoori75
van dit toernooi een jaarlijks tMg-

kerend sportief gebeuren makt-
De aanvang van het toernooi' om
10.00 uur, terwijl de deeln&ende

verenigingen zijn: AMVJ, Voor-

land, WRA en Zandvoort75.

Z voortmeeuven

contra Ajaxjeigd

ZANDVOORT - In vfband met
het veertigjarig jubileur van Zand-
voortmeeuwen komt js. zaterdag

15 augustus de jeugd an Ajax op
bezoek. Op alle velde van Zand-
voortmeeuwen strijde alle junio-

ren van de jubilerene club tegen

de junioren van het'oemruchtige

Ajax.

De aanvang van dezsportuitwisse-

ling is om 10.00 ur.

ZANDVDORTERS DOOR PECHACHTERVOLGD

Kansen Vermeulens de mist in

ZANDVOORT - Om ie vtrhindcren
dat een naastgelegen bakkerij de deu-
ren kon openen, metselde een bewoner
van de Koningsstraat een muurtje op
zijn eigen grond. Mij had last van de
openstaande deuren van de bakkerij.

Zijn naehlrust werd daardoor ver-

stoord.

ZANDVOORT Velen van de vienhii-

zend toes^ouM'crs dachten een zeer

.spannendrRnole van twee uren van

Zandvoortii beleven. Nog geen halve

seconde tdroeg de voorsprong van de

winnaarvan de trofee trans Europe, de

Ford-Ci>ri-njders Döring/Gartmann

'op de (iel Monza van Frankenhout / •

Coron- Het zou te mooi z^jn na twee*

hondcdvijfiig kilometer racen. Velen

bcsetm dan ook niet dat het zegevie*

rendif>uil5e koppel één ronde meer had

afgeËd- Een bCgrUpeiyke misvatting,

wande vele pitsstops en de halverwege

de »ce voor het veld radende pace-cars

mi^cten het bühoudcn van de stand lot

ee ingewikkelde materie. Voor Zand-
v^rters viel weinig eer te behalen. Met
el v^fde plaats in de divisie 1 tol 1600

( leverde de aan Hans HetteMer gckop-
elde Chris Werkhoven de beste presia-

ie. Zijn plaatsgenoot Frans Derr moest
ia een klapband de strijd na ruim een

uur staken.

Berend Oebcrius Kapteyn kwam even-

min aan de eindstreep. Berend, die

door zijn tweede plaats van zaterdag nu
negen kampioenschapspunten achter-

staat op winnaar Hans de Jager en zes

op Boy Hijzer, leidde samen met zijn

plaatsgenoot Tonny Zwaanenburg in

de tweede divisie tot 2500 cc. Een zege

leek er voor de Ford-Escort-rijders in

te zitten, maar na één uur en tweeën-
twintig minuten sloeg het noodlot toe.

Eindstreep

Met schakelproblemcn kwam Zwaan-
enburg de pits inrijden, waarna de
wagen in het rennerskwartier ver-

dween.

Joop Riemersma haalde evenmin het

einde van de race. Voor hem en Smit-

huis duurde de race met de Alfa

Romeo 2000 slechts negen ronden.
Cees van Dongen haalde als derde
Zandvoorter in de tweede divisie de

finish wel. Met Burger werd hij in een
Alfa Romeo achtste op zeven ronden
achter de winnaar, de Duitser Kumm-
le.

Ondanks de tegenslagen hebben Derr
en Kapteyn het weekend toch goed
gepresteerd. Kapteyn zorgde met één
minuut en 51,99 sekonden voor een
zeer scherpe trainingsrondetijd in de
klasse 1600-2500 cc, terwijl Frans Derr
zich als enige rijder van de kleine klasse

(Adverlenlie)

G(£DE TOEKOMST BIJ

DIIKSON
MILTIMARKT
l.v.n toenemende drukte in onze beslaande vcsligingon

en rjt het oog op komende uitbrordingsplannen zoeken

\.vi| rods nu

ASSISTENT

BEDRIJFSLEIDER
Eo asBislontt30dri|fsleider heeft bii ons allos/ins oen om
Vcigrijko en verantwoordelijke laak. Hij zorgt onder meer

vo! oen goeae pfoscniatie van talrrjko artikelen en houdt

dfvoorraden nauwlettend in het oog.

H geeft tijdig tiostollingen door, beantwoordt vragen van

kmton en stimuleert en motiveert de aan hem tocvei-

touwde medewerkers.

\i)or de funktie komen in aanmerking energieke micrfc

verkers van ongeveer 20 jaar. met bijv. MAVO en een

ukgerichte opleiding.

[jvaring opgedaan in een soortgelijke funktie kan uiteraard

on voordeel zijn. Wij zorgen voor een gedegen interne

oleiding. waarna men de bedrijfsleider bekwaam gaal

ösisteren en deze bc| afwezigheid kan vervangen.

Hoofd-caissière
leeftijd tot ca 35 iaarl.

Een volledige werk week baan voor ccn iclfstandigc vrouw

die gewend is leiding te geven. Een interessante en ver

Dntwootdelijkc baan in onze onderneming.

Afdelingschef

groente en fruit
(leeftijd tot ca 35 jaar».

Flinke mensen die:

kennis hebben van groente en fruit:

gouoel hebben voor de verkoop:

openstaan voor nieuwe oTlwikkclingenr

willen meegroeien in een gezond bodri|l

Chef-avondwerk
Tijdens de avonduren wrrdcn onze vestigingen "verkoop

klaar" gemaakt. Binnenkort komt er een funktie vrii veoi

iemand die leiding moe/ kunnen geven aan een groep van

ca.1 personen . /

Avondwerk(st)ers
Wilt u 's avonds let'iexlia's verdienen?

Wi| zoeken nog enkele personen die een paar avoiKlcn per

week (naar keuze' willen meewerken in onze gezellige

supermarkten

Chef lege flessen
Voor deze behngiiike afdeling denken vvi| aan I of 2

oudere persofen lbi)V. 'J5 plussers die niet stil kunnen

zitienl, die eUaai dan eventueel kunnen afwisselen, bit

voorkeur iemand die vroeger zelfstandig werkte.

Heeft u belangstelling? Dan kuni u het beste een af-

spraak maken met mej. Huibers. die te bereiken is

onder nummer 02503 • 1 1931

.

U kunt ook scfirijven aan de directie van

Dirkson B.V.
Marktlaan55-2130AA Hoofddorp

tot 1300 cc wist te kwalificeren voor de
twee-uursrace.

Teleurstellingen zijn er altijd legio bij

dergelijk lange afstandswerk. 'Voor de
Duitse kanshebbers Schumacher/-
Hahne kwam die wel erg snel toen hun
Mazda RX 7 bij het groene startsein

bleef staan, in gezelschap van de Cama-
ro van Bert Moritz. Eerste en grootste

pechvogel was overigens de Duitser
Rietmann. In de opwarmronde stond
zijn Golf GTI plotseling in lichterlaaie

en de coureur kon zich maar ternau-

wernood in veiligheid brengen. Met
brandwonden aan het gelaat werd hij

door zijn co-equipier Ley naar het

E.G. in Haarlem vervoerd.

In de ziekenboeg belandde eveneens
Wim Kersbergen. Halverwege de race

vloog zijn Golf GTI in volle vaart bij

.,bos uit" over de kop. De overal over
de baan verspreid liggende brokstuk-

ken maakten het uitrukken van de
pacecars noodzakelijk. Bij dergelijk

ingrijpen van de wedstrijdleiding wordt
het tempo vooraan het veld gedrukt en
is passeren op straffe van diskwalifica-

tie verboden. Velen maakten van deze

,,rustpauze" gebruik om van rijders te

wisselen. Zo ook de uiteindelijke win-

naars Döring/Gartman. Na drie kwar-
tier was het Duitse duo op kop geko-
men, nadat de leiders Loek Vemeule-
n/Henny Hemmes met koppelings-

problemcn waren binnen gekomen.
Het was de zoveelste tegenslag voor de
Vermeulens dit weekend. Jim en Huub
waren tevergeefs naar Francorchamps
gereisd om er punten te bemachtigen
voor de formule Ford 2000 Euro-series.

Mist

Om de kampioenskansen bij de sports

2000 te behouden wilde het tweetal

eveneens op dezelfde dag op Zand-
voort rijden. Via een luchtbrug Spa-

Schiphol zou dat ook net mogelijk

geweest zijn, maar het sportvliegtuigje

kreeg van de verkeerstoren geen toe-

stemming op te stijgen vanwege de
mist. Veertig minuten later dan ge-

pland ging hun race op Zandvoort van
start, maar zelfs dat oponthoud mocht
niet baten. De Vermeulens waren al-

leen nog maar op tijd om hun rivaal

Ros de Giaxa de Saivi via de zege

Weg zege, dus géén „wegzege" voor het Zandvoortse duo Berend O. Kapteyn/Zwaanenburg. Koppelingsproble-
men wierpen de leidende Ford Escort halverwege de race uit de strijd.

verder te zien uitlopen. Na de gebro-

ken aandrijfas voor Huub en de lekke

band voor Jim op Francorchamps al

met al wel een grote pechdag voor de
Vermeulens.

Pech was er ook voor Kees Kroescmeij-

er toen hij tien minuten voor het einde

van de Iwee uurs-race zijn motor op-
blics. Maar het weckend kon voor hem
niet meer stuk. De dag tevoren was hij

immers via de overwinning in de klasse

1300-1600 cc Nederlands kampioen ge-

worden.

Uitslagen

Formule Ford 1600 Euroserie: 1 Vil-

lumsen (Den)-PRS; 2. Euser (Ned.)-

Royale; 3. Morand (Zwit.)-LCR; 4.

Van Schiifhout (Ned.)-Royale; 5. Duez

(Bel.)-Royale; 6. Ten Cate (Ncd.)-

Crosslé; 7. Van Kouwen (Ned.)-Cross-
lé; 8. Larsen (Den.)-PRS; 9. Fransen
(Ned.)-Crosslé; 10. De Kleine (Ned)-
Royale. Snelste ronde Euser 1.46.23

minuut (gem. 144.095 km /uur).

Stand Euroserie: 1 Euser 78 punten; 2.

Duez 67; 3. ViUumsen 55; 4. Van
Schiifhout 34: 5. Nordlander 21.

Sportcars 2000: 1. De Giaxa de Dalvi-

Lola; 2. Ernst-Loia; 3. Zwolsman-Lo-
la; 4. Henneman-Loia; 5. Vollenberg-
Jetta.

Renault 5 Alpine: l. Vos; 2. Schneider;
3. Postmaa; 4. Caron; 5. 'Van Lookeren
Campagne.
Produktiewagens zaterdagraces tot

1800 cc: 1. Derr-Talbot Rally 3; 2.

Willemsen-Talbot Rally 3; 3. Kroon-
Talbot Rally 3. Tot 1600 cc: 1 en

Nederlands kampioen: Cees Kroese-
meijer-VW Golf GTI; 2, Smith-VW
Scirocco; 3. Pot-VW Golf GTI. Tot
2500 cc: 1. De Jager-Ford Escort; 2.

Oeberius Kapteyn-Ford Escort; 3.

Kummle (\Vdl.)-Ford Escort. Boven
2500 cc: I. Frankenhout-Opcl Monza;
2. Loek Vcrmculen-Chcvrolet Cama-
ro; 3. Van O.sïrum-ChevroJet Camaro.
Twee uurs-race produktiewagens: tot

1600 cc: 1. Pickncy/Mcacham (GB)-
WV Scirocco: 2. Ha^cn (Ned.)-VW
Golf; 3, Boldcrhey-VW Golf. Tot 2500
cc: 1. Kummle (\Vdl.)-Ford Escort; 2.

Baucr (Wdl.)-Ford Escort; 3. Gcurt-
s/Van Oostrum-Alfetta. Boven 2500
cc: I. en tevens totaalwinnaars Doerin-
g/Gartman (Wdl.)-Ford Capri; 2.

Frankenhout /Coronel (Ned.)-Opel
Monza; 3. Coorenael (Ned.) BMW 530
1.

Vergadering
Vorige week donderdagavond is er

vergaderd door de commissie Publieke

Werken, waarbij ook aandacht is ge-

vraagd voor enkele zaken die het

strand betreffen.

Zo heeft de heer Landman verzocht de
strandafgangen beter vrij te houden
van geparkeerde auto's. Speciaal op
drukice dagen wordt er daar naar zijn

mening te lang geparkeerd door aanle-

veringsbedrijven, waardoor verstop-

pingen ontstaan.

Ook vroeg hij aandacht voor het werk
van de strandpolitie. Een goed idee zou
het zijn wanneer op extreem drukke
dagen de politie geassisteerd kan wor-

den door een EHBO-helpster, zodat de
agenten tenminste daarvoor niet meer
behoeven te zorgen.

Op dezelfde vergadering hebben Atte-

ma en Ingwerseit de dienst Publieke
Werken attent gemaakt op de rommel
die ontstaat doordat een vishandelaar

op de Rotonde een standplaats heeft.

Nog teveel mensen laten daar als dank-
baarheid voor het aangenaam verpo-

zen, de schillen en de dozen, onaan-
vaardbaar in hun ogen.

Overloop-

plaats
Aandacht werd ook gevraagd voor de
illegaal kampeerders op de boulevard.

Er is eenvoudig te weinig plaats, op

I 1

W

Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 uur 023-283330

door
Margrccl Ates

^4>

warme zomerdagen.
Nu arriveert men per caravan, deze
wordt geparkeerd, men vertrekt naar
het strand en komt pas "s avonds laat

terug om daar te slapen.

Een sta-in-de-weg voor de overige be-

zoekers worden deze caravans dan wel.

Volgens het verhaal van een strand-

pachter is hij deze liever kwijt dan rijk,

want wat gebeurt er "s morgens?
,,Juist, men wil zich toch wel wat
opfrissen, en gaat daarvoor naar het

dichtsbijzijnde strandpaviljoen,

,,Ik heb het wel eens meegemaakt, dat

een hele familie voor één kwartje

gebruik maakte van het toilet".

Hierbij sluit dan mooi aan het verhaal

van de gaste op het terras die vroeg om
een kopje heet water, op ccn extreem
drukke dag.

Het personeel, toch bereid te helpen,

en denkend dat het ging om een vlek in

kleding, bood er een schone theedoek
bij aan. O. dat is niet nodig hoor, ik

stop het lepeltje wel weer vies in mijn

tas", was het antwoord van de bezoek-

ster, die het lepeltje, theezakje, suiker-

zakje en koekje ook al zelf had meege-
nomen.

In ieder geval hebben de illegaal kam-
peerders de volle aandacht van ge-

meentebestuur en politie, maar waar
moet je ze naar toe sturen als er geen

plaats is?

de politic de boot goed zullen veranke-
ren.

Boot (2)

Prindie
Het komende weekeinde worden de
Prindie wedstrijden in de klassen 14, 13

en 16 voor de kust van Zandvoort
verzeild.

Het is de vijfde maal dat deze Europese
kampioenschappen worden gehouden
en er worden zeker zo'n honderd boten

in Zandvoort verwacht.

De hele Europese top heeft hiervoor

ingeschreven en er zal een felle strijd

geleverd worden, waarbij men wel

rekent op een beetje goed zeilweer.

Zaterdagavond wordt ook het traditio-

nele schippersdiner op het strand ge-

houden, dat kan nog een heei evene-

ment worden. Ook bij Tijn Akersloot

zijn weer wedstrijden dit weekeinde,
voeg hieraan dan nog een aantal bad-

gasten, dan wordt het voor iedereen

nog een druk weekeinde.

De vrijdagavond gehouden oefening
van de reddingsboot van de KNZHRM
is eer uitstekend verlopen. Veel be-

langstelling was er ook ditmaal voor dit

gebeuren, want het blijft een spektaku-
lair gezicht de boot zee te zien kiezen.

Een bijzonder prettig gezicht voor
mensen die bijvoorbeeld op de Wad-
denzee vastlopen is het de mannen van
de KNZRM te zien komen, zoals ik het

afgelopen weekeinde weer heb gecon-
stateerd.

Daarom blijven deze oefeningen ook in

Zandvoort bijzonder noodzakelijk.

ZANDVOORT - Door sportvrienden
werd Zandvoort ^IS met de jeugd uitge-

nodigd om dccl te nemen aan jeugdwed-
strijden legen Amerikaanse teams. Met
een combinatie senioren /junioren lul

20 jaar, een B-juniorcn- en een C-
juniorcntcatn plus nog enkele combina-
ties speelden Zandvoort '7iï wedstrijden
tegen zeer sterke Amerikaanse en Cana-
dese high school teams.

Wie dacht, dat het Amerikaanse jeugd-
voetbal nog in de kinderschoenen staat,

kw.ini wel bedrogen uit. Wanneer men
deze jongens ziet spelen, kan worden
geconstateerd dat het voetbal echt op
z'n Amerikaans wordt aangepakt.
Noch tijd. werk en geld wordt gespaard
om dit voetbal zo snel mogelijk op een
zeer hoog peil te brengen. Ook de
trainingen zijn niet mals. 11 / i 2-jarige

jongens ontler leiding van een oude
Engelse prol' en enkele sportleraren
werken een training af, ciie menige
semiprof het angstzweet over het voor-
hoofd doet gutsen.

Na een aantal wedstrijden die met
wisselend succes werden afgesloten,
werd het geheel met een klem toernooi
afgesloten. De BI van Zandvoort '75

behaalde de eerste prijs, een crote
bokaal. Het combinatie-elftal seniore-

n/junioren eindigde op de vierde
plaats.

Om het Zandvoortse voetbalpubiick
ook in de gelegenheid te stellen met het

Amerikaanse voethal kennis te maken,
zal er in 1982 een toernooi met Ameri-
kaanse ploegen worden georganiseerd.
Deze jeugdwedstrijden zullen in Haar-
lem en op dl' velden van Zandvoort "75

worden gespeeld. Er zullen aan dit

toernooi uitsluitend Amerikaanse top-
jeugdtcams deelnemen, zodat het ge-

heel bijzonder aantrekkelijk kan wor-
den.

Van motorkap gevallen

ZANDVOORT - Een 36-jarigc in-

woonster van Haarlem raakte gewond
toen zij bij wijze van grap zo'n 40 meter
meereed op de motorkap van een auto.

die bestuurd werd door een kennis van
haar, een 33-jarige inwoonster van
Haarlem. De bestuurster remde plotse-

ling te hard, waardoor de vrouw met
haar hoofd op de straat terecht kwam.
Zij werd daarvoor behandeld in het

ziekenhuis te Overveen.

Telefoonnummers
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Ik iréildiiÉat iR xocht op de Grot# Krcclit
Weet u dat wij al een geweldige collectie

najaarspantalons in huis hebben van

Ton/S Spotlight

Grote Krocht 19, Zandvoort.
Telefoon 02507 - 17878-
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Attraktiefrandgebeuren trekt veel bezoekers

ecordaantal deelnemers aan

iwemvierdaagse in 'Duinpan'
KANDVOORT - De deze zomer in

fandvoort georganiseerde evenementen
erkcerden in een uitstekende belang-

telling en zijn daardoor ook zeer ge-

laagd geweest. Was het eerst o.a. de
)raderie, de wielerronde of het jazz-

'estival, nu was het de zwemvierdaagsc
n het zwembad de Duinpan, die volop

n de belangstelling stond en vooral de
iluitingsavond werd een geweldige hap-

lening.

Deze avond stond niet alleen in het

;eken van het zwemmen. Zo waren er

Vederlandse Kampioenschappen on-

ierwaterbakfietsraces, hometrainer
kampioenschappen van Zandvoort,
terwijl de padvindersgroep de Buffalo's

liet zien hoe de duikerstoren werd
beklommen en afgedaald. Ook de
windsurfers gaven een perfckte demon-
stratie. Hier omheen waren de brand-
weer en de politie aktief in het geven
van voorlichting omtrent hun bezighe-

den. Duizenden (3500) lieten zich voor-

lichten inzake het beroep van de poli-

tieman en het voorkomen van misdrij-

ven. Zeer interessant allemaal.

De zesde zwemvierdaagse noteerde
een record aantal deelnemers. Iets

meer dan duizend aktivelingen in de
leeftijd van zes tot éénentachtig jaar

legden de verplichte afstand af. Tot
acht jaar was de afstand tweehonderd-
vijftig meter en boven die leeftijd gold

vijfhonderd meter. Niemand van de

*-»!

Tentoonstelling
ZANDVOORT - Op zaterdagmiddag 22

augustus wordt in het Cultureel Cen-
iVum de tentoonstelling geopend van
!

' sne Sminia (wandkleden en textielob-

jektcn), Polly van Gool-Mctten (wandk-

leden), Gré de Vries-Brandts (karakter-

poppen) en de wandkleden van de
-Larcnse tweeling Hennie en Mies de
^Groot.

\
Het belooft net als de voorgaande ten-

!toonstcllingen een boeiende expositie te

;worden die 's middags om 13.30 uur
lofficiecl wordt geopend.

iDe overige dagen dat men deze kan
'bezichtigen zijn dagelijks van 13.30 tot

1-16.00 uur, behalve maandag en dins-

Idag.

(Advertentie)

TE KOOP

in drukke winkelstr.-

centrum Zandvoort

WINKELPAND

met bovenwoning

Br. ond. nr. Z541
Bur. V. d. blad

deelnemers had er moeite mee. De een
ging wat sneller dan de ander maar
zelfs de 81-jarige Arendje Koper wist

als oudste de eindstreep te halen.

Voorwaar een uitstekende prestatie, en
bloemen van het Zandvoorts Nieuws-
blad.

Onderwaterfaakfietsrace

Het Nederlands Kampioenschap on-
derwaterbakfietsen werd een spektacu-

lairc bezigheid, waarvoor zelfs de
TROS-TV belangstelling toonde. Ook
de piraat ,,TV Noordzee" was aanwe-
zig en liet dezelfde avond nog flitsen

van de races zien. Met behulp van de
hoogwerker van de Zandvoortse
brandweer konden zij prachtige opna-
mes maken. De brandweer was toch bij

dit gebeuren aktief. Dreigde er een
bakfiets om te slaan of konden de
deelnemers de finish niet halen, de
brandweerlieden sprongen in het gol-

venbad, graag en snel te hulp. Opval-
lend was dat de brandweerlieden tij-

dens de damesfinale een stuk rapper te

water sprongen om redding te bieden.

Nieuws uit

de bibliotlieelf

ZANDVOORT - Per 1 juli 1981 is

Frank Haggenburg benoemd tot hoofd
van de openbare bibliotheek in Zand-
voort. De heer Haggenburg heeft voor-

dien gewerkt bij de openbare biblio-

theek in Utrecht en wel van 1 septem-
ber 1975 tot 1 juli 1981.

Overigens blijkt uit de uitleencijfers

dat er meer werd gelezen en /of meer
platen werden gedraaid. In totaal wer-

den er over dezelfde periode in 1981

3.279 méér boeken en platen uitge-

leend.

In totaal staan er nu 4.936 mensen
ingeschreven, als volgt verdeeld: 1532

volwassenen, 398 bejaarden, 435 CJP-
ers, 1160 jeugdleden van 13-17 jaar, en

1393 jeugd t/m 12 jaar. Terwijl er 62

vakantie-abonnementen zijn geregi-

streerd.

Nieuw is dat de openbare bibliotheek

ten behoeve van ondernemers heeft

aangeschaft de losbladige uitgave „Fi-

nancieringsbronnen subsidieregelingen

en belastingfaciliteiten voor het Neder-

landse bedrijfsleven".

Deze uitgave biedt een zo volledig moge-
lijk overzicht van alle nnancicrings-

bronnen, overhcidsgaranties, over-

heidssubsidies en belasting-faciliteiten

ten behoeve van het bedrijfsleven. Deze
uitgave kan ingezien worden op de
afdeling naslagwerken, terwijl er ook
een mogelijkheid tot kopiëring aanwezig

is.

Nieuw:
Restaurant-bistro 'De Manege'

tik» .ï

ZANDVOORT -Met eengrootse receptie werd op vrijdagavond 31 juli het nieuwe restaurant-bistro ,,De Manege" dan
officieel geopend.
..Wij waren al eerder open. We hebben namelijk eerst een periode proefgedraaid om de schoonheidsfoutjes op te

sporen", zegt Eef Cohen, de vrouw van Rob Cohen, die dan eindelijk na veel jaren hun droomwens, namelijk een
manege met een gezellig restaurant, in vervulling zagen gaan.

De manege, waar nu zestien paarden verblijven, maar die ruimte heeft voor zeker zo'n tweeëntwintig dieren, werd al in

september 198Ü geopend.
Er is al een vaste kring van paardeiicfhebbers, die wekelijks of dagelijks naar de manege komt. Behalve rijlessen, die

gegeven worden door Bob van Wooning. kan men namelijk ook duinritten maken, of een tocht langs het strand. De
laatste na 18.00 uur 's avonds, gedurende het hoogseizoen, na 15 september kan men natuurlijk ook vroeger naar het

strand.

De aangrenzende manege geeft een aparte sfeer in het restaurant, dat met de grote ramen een riant uitzicht geeft aan het
omringende duinlandschap.

Specialiteit hier is de gourmet, diverse soorten vlees, een grote verscheidenheid aan groente, en dat alles voor slechts

ƒ 45,— per twee personen. Bijzonder aardig is ook dat op de menukaart al een wijnsuggcstie wordt gedaan. Uit de
wijnlijst blijkt een wijnkcnner aan het woord geweest te zijn. want de suggesties zijn uitstekend. Mocht de wat duurdere
wijn op dat moment niet in het budget passen, ook de huiswijn, een goede Rhóne, is niet te versmaden (ƒ 17,50).

Het restaurant, waar Kees de Boer en Henk Rieck de gasten ontvangen wanneer Eof en Rob Cohen eventueel
verhinderd zijn dit te doen, is geopend vanaf 12.00 tot 23.00 uur, dan doet Kees de Boer de keuken op slot.

Uitgebreide lunches ziin er ook, het terras is uitnodigend (waar in de toekomst ook gebarbecued zal worden), de sfeer

uitstekend, en ook voor partijen en recepties kan men een afspraak maken.
De manege is geopend vanaf 10.30 uur, de ritten beginnen om 10.30, 14.00 en 19.00 uur (duinrit is ƒ 17,50 één uur,
strandrit ƒ25,— , anderhalf uur). Telefonisch bereikbaar onder nummer 02507-12995, adres Zandvoortselaan,
Blinkertweg 2.

Deze damesfinale werd een overwin-

ning voor het duo Drommel-Post in de
tijd van 1 minuut 07.2 seconde. Medefi-
nalistcn de dames v. Noord en Leising

haalden, ondanks verwoede pogingen
en een schitterend nummer bakfietsen,

de eindstreep niet.

Bij de heren waren zes sterke koppels

overgebleven. Het koppel Strijder /-

Van Zon perste er een tijd uit van 46.56

sec. hetgeen voor de andere strijders te

snel bleek. Het tijdsverschil tussen

nummer twee en drie was minimaal.

Paap/Lijnzaat (52.10) was iets sneller

dan Klijn/Lasooi (52.40). De vierde

plaats was weggelegd voor Spaans /-

Verhorevoort, terwijl Duikteam Zand-
voort zich als goede vijfde klasseerde.

Bol /Vermeulen haalde de finish niet

en werden daardoor zesde. Jammer
was het dat de bakfietsen niet van
dezelfde kwaliteit waren. Opvallend

was, dat steeds dezelfde bakfiets als

winnaar te voorschijn kwam, wat ech-

ter niets afdoet aan het geweldige

evenement en de prestaties van de

uiteindelijke winnaars Strijder/ v.d.

Zon.

Home-trainer

Ook voor het home-trainer kampioen-
schap van Zandvoort bestond veel inte-

resse. Ongeveer vijftig deelnemers de-

'i^iiiHl^

den dappere pogingen om zich voor de
finales te plaatsen. In diverse klassen

werd gestreden voor het fraaie ereme-
taal.

Grote kanshebber op het kampioen-
schap van Zandvoort was Martin
Scholtz, die in de voorrondes ook al de
snelste tijd gemaakt had. In een recht-

streeks duel met Piet Visser, over 2000
meer, liet Martin Scholtz zien de ware
kampioen te zijn. Piet Visser verdedig-

de zich fel en liet zich niet wegrijden,

maar kwam toch iets meer als één
seconde te kort. Tijden respectievelijk:

1 min. 39.0 sec. en 1.40.2. Evert Bol
heeft in een alles of niets race nog wel
geprobeerd Scholtz van de eerste plaats

te rijden. Tegen Erik Koper startte hij

flitsei^ en bouwde een enorme voor-

sprong op. In de slotfase braken deze

inspanningen hem op en kon hij nog

net vóór Enk Koper de derde plaats

bemachtigen Tijden 1.41.7 en 143.9.

De uitslagen in de overige klasse wa-

ren: 6 t/m 16: 1. Raymond Westhoven
1000 meter in 48.91 sec; 2. Hans Veth
49.32; 3. Pcier Koper 51.5; 4. Daan
Kuyken 52.14. Bij de ouderen boven
de dertig was Ron Bakker veruit de

snelste in 47 1 aevolcd door 2. Klaas

Koper 50.3: 3. F' Schüuring 50.5; 4. H.
Alkema 58.5. Bij de dames werd Fran-

cis Swaan in 59.8 winnaar voor Carla

Castien in 1.03.8. Bij de meisjes ging

het er fel aan toe. Onderiing weinig

krachtsverschil met een uiteindelijke

winnares Jacqueline van Kampen in

1.01.8; 2. Charisse Versteege 1.03.4; 3.

Danielle Kriiger 1.05.3; 4. Lisa Lever
1.06.2.

Tussen deze wedstrijden door daagde
Burgemeester H. Machielsen, de spea-

ker en Voorzitter van de HSV de
Kampioen, uit voor een hometrainer-

race. De burgemeester kwam al snel op
achterstand. Dit ziende nam Jan van
Riessen het te gemakkelijk op waar-

door de eerste burger van Zandvoort
zeer verra.ssend als eerste de eindstreep

passeerde. Het is niet bekend hoe het

kwam waardoor Jan van Riessen zo'n

enorme klap van de man met de hamer
kreeg.

Winnaar bij de senioren Ron Bakker,
tevens scheidsrechter, vond de presta-

tie van de burgemeester geweldig en
bood hem zijn beker aan, die de heer
Machielsen dankbaar accepteerde,

waarmee een eind kwam aan een bij-

zonder geslaagde zwemvierdaagse met
daaromheen diverse zeer vermakelijke
evenementen.

Foto: Europress

MISS/MR. ZANDVOORTBEACH VERKIEZINGEN

Verwarmend evenement op kil str
ZANDVOORT - Het was de negentien-

jarige Marika Langeveld uit Zandvoort
die zich dit jaar Miss Zandvoort Bcach
1981 mag noemen. Tweede werd Kita

Hoogkamcr uit Amsterdam, en num-
mer drie Monique Verhorevoort (18)

ook uit Zandvoort.

Voor de jury was het op zaterdagmid-

dag 8 augustus geen eenvoudige taak

uit de dertien charmante deelneem-

sters, de allerbeste te zoeken. Men
wilde zeer bewust niet afgaan op uiter-

lijk alleen, maar ook presentatie, voor-

komen en sportiviteit in de beoordeling

betrekken. Men had zichzelf dan ook
geen gemakkelijke taak gesteld. Voor
de toeschouwers waren alle meisjes

even mooi, sportief en charmant, op
een enkele uitzondering na. Duidelijk

blijkt dat er in Zandvoort veel aardige

meisjes wonen, want onder de zes

winnaressen waren er vier afkomstig uit

Zandvoort, één uit Amsterdam en de

laatste Vera Daffirud was op vakantie

in Nederland, maar woont in Noorwe-
gen.

Binnen-buiten

Lang heeft de organisatie zich op deze

toch wel sombere zaterdag beziggehou-

den met de vraag of het evenement
buiten dan wel binnen moest plaatsvin-

den. Uiteindelijk werd gekozen voor
het buitengebeuren, en men heeft er

geen spijt van gehad, omdat het toch

wel problematisch geworden was alle

belangstellenden binnen een plaatsje te

geven.

Nadat de kandidaten ,,binnen" waren
werd de hele ceremonie droog geoe-

(Advertentie)
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feiid en tegen 14.00 uur was het gezellig

tot zeer druk rondom het bad van

Riche.

Ingeleid door Udo Buijs werd om 14.10

uur begonnen en na een aantal solo-

nummers, met een uitstekende persifla-

ge van Ramses Shaffy door was
dan het grote moment gekomen en

vertoonden de deelneemster, én deel-

nemers zich voor de eerste ronde in

vrijetijdskleding.

Handicap voor Marika Langeveld was
dat de speaker op dat moment een
automobilist dringend moest verzoeken
zijn voertuig te verwijderen in verband

met een noodgeval. Marika trok zich

van deze interruptie echter niets aan en
liep als een volleerde mannequin haar

ronde. (De cursus fotomodel /manne-
quin waar ze zich voor in heeft laten

schrijven zal zij ongetwijfeld met suc-

ces bekronen.

In deze eerste ronde moesten door de
deelneemsters ook veel vragen beant-

woord worden, die vaak goede ant-

woorden opleverden.

Hierna kwam er een goed verzorgde

modeshow in de vorm van korte mode-
flitsen door modezaak Philipsen, waar-

na de steelband de enigszins koude
lucht deed verdrijven. Want kil werd
het wel een beetje. De enige die daar in

het geheel geen last van heeft gehad is

Wil Moerenburg geweest, die werkelijk

handen te kort is gekomen om de

volledige make-up van de deelnemers-

(sters) te verzorgen. Een extra compli-

ment van de jury was hiervoor zeker op
zijn plaats.

Badkleding

De tweede ronde was in badkleding,

terwijl de bezoekers intens meeleefden
met het verloop van de verkiezingen,

werd de taak van de jury zwaarder.

Nadat de jury zich had teruggetrokken

om zich over de uitslag te beraden werd
deze pauze benut door een fakier die

zich op een spijkerbed uitstrekte om te

laten zien dat je zelfs dan nog een heel

gewicht kunt torsen. (700 kg een we-

reldrecord).

Vervolgens werden de winnaressen be-

kendgemaakt, hing de burgemeester de

sjerpen om en konden de heren Bon-
kerk en Hilbers de zeer veel waardevol-

le prijzen uitreiken.

De winnaar bij de heren Gcrard van
Leeuwen, bleek een modefotojourna-
list te zijn die door zijn modellen, via

een weddenschap, was uitgedaagd.

Zelf eens aan de lijve te ondervinden
welke moeilijke dingen een fotograaf

wel eist van zijn model. Bijvoorbeeld

badkleding tonen met een buitentem-

peratuur van -lO, daarbij tevens een
,,stralend" gezicht eisend. De bekeren
sjerp kwamen in zijn kantoor ter lering

en de vermaeck van zijn meisjes. Twee-
de werd hier Charly KoUititsch.

Volgend jaar zal opnieuw een Mis-

s/Mr. Zandvoort Bcach verkiezing

gehouden worden, waarbij nog meer
de nadruk zal vallen op charme, mode
en presentatie.

Wanneer dan opnieuw het Zandvoort-

se bedrijfsleven de sponsoring op zich

neemt, zoals dit jaar onder andere

Moerenburg. Oonk, Pietersen. Leen
Brand en vele \ele anderen, dan zal dit

opnieuw een zeer geslaagd evenement
opleveren.

-iSj*

filminn-

ZANDVOORT - Op 14 augustus

wordt 's avonds om 21.00 uur de film

Les Ordres in de openbare bibliotheek

vertoond.

In Cannes werd deze film met de

regicprijs beloond. De combinatie van

documentaire kwaliteiten en de drama-

tiek van een emotionele speelfilm is in

dit geval bewonderenswaardig.

Michcl Brault spiegelt het publiek geen

leugens voor: zijn hoofdrolspelers stel-

len zich voor met hun eigen namen en

die van de personages die ze in de film

vertolken.

De tilm van Brault. bekend als uitmun-

tend cameraman, documentair tilmer

en grondlegger van de Frans-Canadesc

cinema, is geconcentreerd op indivi-

duele slachloffets van een contra-tcr-

Tour die in Quebcc, in oktober 19''0,

volgde op terroristische aktics van

Frans-Canadese seperatisten. Het be-

vrijdingstront van Ouebec, dut zelflie-

stuur van de Franstalige provincies

nastreeft, had een Britse diplomaat en

een Canadese minister gegijzeld. Hel

lijk van de minister werd later gevon-

den. Toen de ..oktobercrisis" uitbiak

was dat niet het gevolg van de toen nog

niet bekende moord, maar van angst en

verwarring. In de nacht van 10 oktober

werd de staat van beleg afgekondigd:

absolute macht van leger en politie

over de burgerij.

Les Ordres toont niet de oorzaken en
aanleiding van de oktobercrisis. Dat
had een andere Canadese film gedaan,

de documentaire Action van Robin
Spry. Brault, die zijn film aanvankelijk

Intolerance wilde noemen, ging het om
iets anders. Hij wikh- de gevolgen van

totale staatsmacht laten zien, de wille-

keur waaraan zelfs in landen met een

democratische grondwet de burgers on-

denvorpen kunnen worden wanneer
terreur met terreur wordt beantwoord.

De rechtsonzekerheid van de gedeti-

neerden en hun families, geconfron-

teerd met zwijgende cipiers, dat is de

situatie van de enkelingen, de dramatis

personae in Braults film. Men heeft de

indruk dat politie en cipiers zelf niets

weten, behalve dat er orders zijn gege-

ven die zij uitvoeren. Ze zijn gehoor-

zaam en hun gehoorzaamheid sluit

sadisme niet uit.

Willekeur, wreedheid, willekeur: de

film doorloopt de vicieuze cirkel en is

doorschoten met (gespeelde) inter-

views om eraan te herinneren dat

Biaults scenario niet op fictie berust.

( 1 Ivcrtcniti!)
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k massiefeiken
2jaar gairantie.

Vakwerkvan de
Meubelmakersvan
Oisterwijk betekent:
• 12 Jaar garantie

• Massief Europees eiken

• Geloogd volgens oud recept

• Ongekende service, ook najaren

O Voorzien van eigen brandmerk
• Verkoop uitsluitend in eigen

toonzalen

Alleen vakbekwame lieden met de echte

ouderwetse meubelmakers-mentaliteit

zijn in staat Oisterwijk eiken meubels te

maken: zij hebben nog veel geduld en

liefde voor het vak.

LouterEuropees eiken.
De meubelmakers van Oisterwijk

rci/cn heel Europa afop /oek naar

hel hes' e hout: ccrsleklas Ivuropccs

eiken. 1 let wordt jarenlang gekigerd.

daarna L'aat hel non de ei^en

droüskaniers in.

(ieloogdvolgens
oud recept.
De klassieke manierom eikeliout

Ie bewerken is logen. Want door het

loiien komt de praehtiize tekenina van

het hout tot leven. Dal is uitsluitend

mogelijk bij het beste hout van de

Luropcse eik.

12Jaargarantie.
Omdat de Meubelmakers van

Oisterwijk met veel zorg hun meubels

maken en daarbij op de kleinste

details letten, kunnen /.e U zwart op
wit 12 jaar garantie geven.

Op de kwaliteit van het eiken en de

konstruktie van het meubel.

13 Eigen toonzalen
in Nederland.
U moei maar eens komen kijken.

Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken

beslist niet duur hoeft te zijn. U bent

van harte welkom. De konie is vers

en het prachtige eikewoonboek ligt

voor U klaar. Gratis.

SttTCCK mr W€RCK

étibelfabriekOistefwijk
Ibonaangevend in eiken.

^4 r^J%i. '>;

Bevenvijk
Toonzalen in: Amsterdam, Berkel (ZH),

Beverwijk, Ede, Heerenveen, Hengelo (O),

Hulst, Qlsterwijk, Roosendaal, Utrecht,

PkralleWeg 100, Meubelboulevard, tero2510-26923, (koopavond donderdag) Valkenburg (L), ZUldlaren, ZWOlle^

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars & taxateurs in bedrijfs- on woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

herman heijermansweq 6. amsterdam / , lelex 18143

Niet gebonden aan de

schoolvakanties?
Profiteer dan nu van onze gunstige

na-seizoenpnjzen en verwen uzelf in onze
moderne, 6-persoons komf. stenen
bugelows gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park rest. /bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf,

windsurfing, etc.

Inlichtingen & reservering:

Vrije-tijdspark Ermerzand

Oalerstraat, 7843 PE Erm,
telefoon 05915-4018

Leuke
bijverdienste

Ogilvie/ Marktonder-

zoek BV vraagt:

DAMES EN HEREN
voor het houden van

vraaggesprekken (inter-

vieuws) Schrijf of bel

naar: Sarphatiekade 8.

1017 WV Amsterdam
Tel 020 235400

(Ook 's avonds en hel

weekend)
B.g.g 020-245315.

Jan Daniels

danslessen

De inschrijving voor

de nieuwe lesclubs,

begint 17 augustus.

Dagelijks 's avonds
van 19.00-21.00 uur

de rijksoverheid

vraagt

financieel-administratief
medewericer (mm./vri.)

deeltijdarbeid, 20 tot 30 uur per week

Rijksmiddelbare Tuinbouwschool voor Bloemen-
teelt en Bloemsierkunst

Functie-informatie: o a hel brjhouden van de
schoolboekhouding volgens het doorschri)fsysteem

Vereist: ten minste MAVO 4 en diploma typen

Standplaats: Aalsmeer

Salaris: max ' f 2432 - per maand (bii volledige werk-
week) met een uitloopmogelijkheid op grond van
diensttiid

Tel inlichtingen worden verstrekt door de directeur,

ir E. Veenslra onder nr (02977)-24688

Sollicitaties inzenden voor 2 september 1981

Bovengenoemd salaris is in het algemeen
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring

en is exclusief 7%% vakantie-uitkering.

Sctiriftelijke sollicitaties onder vermelding van
vacaturenummer 1-2133/3962 (in linkerbovenhoek
van brief en enveloppe) en uw huisadres met
postcode, zenden aan de Rijks Psychologische
Dienst, Prins Mauritslaan 1. Corr. adres:

Postbus 20013,2500 EA 's-Gravenhage.

Een mededeling van ontvangst van uw sollicitatie-

brief wordt u door het ministerie toegezonden.

[KS

JOEGOSUVISCH RESTAURA^T P\3LA
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/ Aerdenhout)

Alle tootizalen' zijn geopend van maandag t/m zaterdag.

Üoonzalen Hulst en Valkenburg bovendien op zondag van I4.QO-18.00 uur.
i
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Molin'spcci.ilislin Cililc IS ilonr I i[is
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BEWONERS DIENEN SCHADECLAIMS IN

Bouwplan Klimopschool

ontmoet weerstand van

bewoners De Visserstraat
ZANDVOORT - Het plan om twintig woningwetwoningen te bouwen op het terrein

van de huidige kleuterschool ,,Klimop" heeft bij omwonenden en speciaal bij

bewoners in de Dr de Visserstraat gezorgd voor onrust.

Men vreest waardevermindering van de
eigen woning met een aantal woningwet-
woningen voor de deur en heeft dan ook
direkt zijn ongenoegen aan het college

kenbaar gemaakt, door het zenden van
brieven, waarin wordt gezegd dat men
zich tegen deze plannen zal verzetten en

bü goedkeuring door de gemeenteraad
een schadeclaim van tenminste

S 100.000,— per woning zal worden
ingediend.

Bouwprogramma

Door het ministerie van volkshuisves-

ting en ruimtelijke ordening en de HID
in Noord Holland is namelijk aan de

gemeenten gevraagd voor 1 september
aanstaande ingevulde vragenlijsten

voor nieuwbouw in de jaren 1982^4 in

te zenden.

Door Zandvoort is een bouwprogram-
ma opgesteld dat onder andere ver-

meldt in het vierde kwartaal 1982

twintig woningwetwoningen op het ter-

rein van de vroegere Klimopschool.

Dit aantal van twintig woningen wordt
door de direkteur Publieke Werken,
Wertheim, een slag in de ruimte ge-

noemd, omdat men bij de vaststelling

van het programma is uitgegaan van
een zo'n hoog mogelijk aantal te bou-
wen woningen. ,,Twintig lijkt mij niet

eens haalbaar. Wij moeten stedebouw-

kundig nog gaan stoeien met het grond-

oppervlak. Tien woningwetwoningen
lijkt zo op het oog een aanvaardbaar
getal, maar zouden het kleinere wor-
den, bijvoorbeeld geschikt voor één-en
tweepersoons-huishoudens, dan zou-
den het er meer kunnen worden, maar
zelfs dan lijkt twintig mij aan de hoge
kant". Hij verklaart dat men eerst

stedebouwkundig nog moet bekijken
wat de mogelijkheden voor dit stuk
terrein zouden zijn. Bovendien zou ook
eerst het bestemmingsplan gewijzigd
dienen te worden, een raadsbesluit van
dien strekking is nog niet genomen.

Wet R.0.

Volgens de heer Couvreur, die zegt te Vroegtijdig
spreken als woordvoerder van de be-
woners van de Dr de Visserstraat,

bestaat de mogelijkheid om schadever-
goeding van de gemeente te eisen,

wanneer een bestemmingsplan wordt
gewijzigd en men daarvan schade on-
dervindt. ,,Momenteel is er een be-

stemmingsplan dat spreekt van ,,bij-

zondere bebouwing", wanneer dit ge-

wijzigd wordt en er wonmgwetwonin-
gen worden gebouwd, verminderd de
waarde van mijn eigen woningbezit. Er
is een groot verschil tussen een plant-

soen en twintig woningwetwoningen".
Volgens de Wet op de Ruimtelijke

Ordening kan de gemeenteraad bur-

gers op hun verzoek schadevergoeding
toekennen, als die schade redelijker-

wijs niet voor hun rekening behoort te

komen en niet vergoed kan worden
door aankoop, onteigening of bijvoor-

beeld toewijzing van een andere wo-
ning.

,,Wanneer wij het niet eens zijn met de
beslissing van de gemeenteraad dan
kunnen wij binnen een maand nadat
het besluit is verzonden in beroep gaan
bij de Kroon" aldus de heer Couvreur.

Langs de Vloedlijn

Een land, dat door de zee wordt
bespoeld, is nooit klein.

Leopold II

issBeachgewond
ZANDVOORT - Marita Langeveld uit

Zandvoort die op zaterdag 8 augustus
de titel Miss Zandvoort Beach 1981

won, is afgelopen vrijdagmorgen ge-

wond geraakt bij een auto-ongeluk.

Nadat zij met haar vriend een avondje
naar Amsterdam was geweest, raakte

hun auto omstreeks twee uur in de
morgen betrokken bij een kop-staart-

aanrijding op de Zandvoortselaan.
Marita kreeg diverse snijwonden in

haar gezicht en een bekkenfraktuur.

Nadat zij eerst na behandeling in een
Haarlems ziekenhuis naar huis werd
gezonden, bleek na enkele dagen toch

dat de opgelopen verwondingen opna-
me in het St. Elisabeth Ziekenhuis
noodzakelijk maakten.

Op de vraag of niet wat vroegtijdig

door de bewoners gereageerd wordt,
omdat het toch te doen gebruikelijk is

dat bezwaarschriften kunnen worden
ingediend wanneer een bestemmings-
plan ter visie wordt gelegd, is het

antwoord ,,Wij vinden van niet. Wij
vinden dat de gemeente voordat ze
plannen in de openbaarheid brengt,

eerst overleg dient te plegen met om-
wonenden. Er worden nu al woningen
gebouwd op het terrein van de Juuana-
school, ook verandering van een be-

stemmingsplan. Dat is aan de achterzij-

de. Wanneer er nu opnieuw woningen
komen aan de voorzijde, dan is het

eind zoek"
Wél bekent de heer Couvreur nog niet

op de hoogte te zijn, welke woningwet-
woningen de gemeente voor ogen
heeft, en dat bijvoorbeeld bejaarden-

woningen niet op zoveel weerstand
zullen stuiten, doch dat men bezwaar-
schriften indient en verder deze zaak,

ook juridisch zal onderzoeken, staat

voor de omwonenden vast. Uitgaande
van het principe dat men niet te laat wil

zijn met het indienen van een bezwaar-
schrift, worden nu alle mogelijkheden
die de omwonenden ten dienste staan

onderzocht.

x^
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Spanning in het zwembad
foto Europress

ZANDVOORT - Het eerste evene-
ment dat zaterdag in zwembad De
Duinpan van start ging en praktisch de
gehele dag duurde, was het internatio-

nale kanopolotoernooi.

Nadat wethouder Termes de eerste bal

min of meer professioneel had gewor-
pen startten de ploegen, vier Neder-
landse en twee Duitse, aan dit toer-

nooi, waarvan uiteindelijk de Eindlio-

vense poloploeg DWR winnaar werd.
Tweede plaats was voor de ploeg uit

Mühlheim en derde werd de Haarlemse
kanopoloploeg van De Trekvogels.
Dit evenement werd afgewisseld door
een boeiende demonstratie van het

wildwatervaren, een speciale attraktie

in het golvenbad. dat veel bewondering

oogstte. Terwijl de sprintwedstrijden
over veertig meter voor de nodige
spanning zorgden.

Niet onvermeld mag blijven de ,,kami-
kaze-piloot" in het kanoduiken, name-
lijk Johan Bakker uit Haarlem.
Deze ,,rrekvogcr' presteerde het om
langzaam maar zeker de spanning bij

de aanwezigen vast te houden door
eerst van de éénmeter plank met kano
en al af te duiken. Later werd dit twee
meter, bij drie meter kregen sommige
toeschouwers het al benauwd, en loen
hij om vijf uur in de middag, als laatste,

vanaf de vijf meter zijn duik zou
maken, verstilde het geroezemoes in

hel drukke bad, en in doodse stilte

bracht bij ook deze duik tot een goed

einde. Uiteraard volgde een daverende
ovatie.

Een uitstekende demonstraliedag van
de Nederlandse Kanobond. Men had
namelijk gezorgd dat er zo'n vijfen-

twintig ranke bootjes ter beschikking
lagen voor het publiek. Tussen de
diverse demonstraties in was het dus
mogelijk voor de aanwezigen zelf eens
in een kano te varen en uit te proberen
wat men kan en wat men zou kunnen
wanneer men getraind zou zijn. Dat de
kanosport er een aantal belangstellen-

den, om niet te zeggen liefhebbers bij

heeft gekregen, is het resultaat van
deze ,,goodwilldag".

»*, ^ ^^fj"*-,»,^*

wn'.irrntifMVTMi -tisKXMi

Augustus 1981
De foto van de maand is dit keer niet afkomstig van de Fotokring Zandvoort
maar van een inwoner van de badplaats, die deze foto nam van zijn kinderen

samen met vriendjes en vriendinnetjes spelend in een zwin.

Duidelijk komt hierop namelijk naar voren dat augustus iels heeft trachten goed
te maken van het te kouden strandseizoen 1981. Er viel dan wel niet zoveel

regen ah het voorgaande jaar, maar uitgelezen strandweer was het zeker niet

totdat augustus kwam.
In deze maand zijn er velen geweest die een tochtje naar hel Zandvoortsc strand

hebben gemaakt. En voor de kinderen knuin de zon nog net op lijd. )vanl deze
week zijn de scholen weer begonnen, en zelfs voor de kleintjes betekent dit dat je

dan niet meer ongestoord kunt genieten van zand, zee en zon.

(Advertentie)

Uw kröhtTiiet

ontvarigeii?

Bel vrijdag ,vpór12lÓÖ uur ons"

,
^k.ab^tobr, te^lefoon

;
enJ.>fniSdags}heéftij'herT^^^^

Vijftien prem

op plaats va
ZANDVOORT - Wanneer alle pro-
cedures naar wens verlopen, zal

binnen afzienbare tijd begonnen
kunnen worden met de bouw van

GmndPrbc feestweek

voorjeugdinNwNoord
ZANDVOORT - In de weeK van 21 augustus t/m30 augustus

zal in Nieuw Noord een feestweek worden georganiseerd die in

het teken zal staan van het kind èn de Grand Prix.

Op het terrein van de Flemingstraat tussen de Van Pagie
sporthal en hel winkelcentrum wordt een grootse autoshow
georganiseerd, waaraan zeker vijf, zo niet zes, Zandvoortse

automobielbedrijven hun medewerking hebben toegezegd.

Naast veel nieuwe modellen, zullen ook gebruikje auto's worden
getoond. Uiteraard zijn er enkele racewagens, want deze week
staat niet voor niets in het leken van de Grand Prix.

Behalve de show voor de vaders en geïnteresseerde moeders, is

er deze week speciaal aan de Jeugd gedacht. Want er komt de
hele week een draaimolen op dalzelfde terrein en op 24 augustus

wordt er voor de iets oudere Jeugd een fïetscross-wedstrijd

gehouden. Dit laatste evenement krijgt de speciale aandacht van

de wijkagent Van Schagen die met de leiding van de crosswed-

strijd is belast.

Na schooltijd wordt er op dinsdag 25 augustus van 16.00-18.00

uur een schoonheidswedstrijd voor kinderen gehouden. Niet of
de kinderen schoon zijn, maar wel wal voor huisdier heeft een

kind. Een wedstrijd dus van kinderen mei hun lievelingsdier.

Prijzen komen van de winkeliers. Kinderen tot veertienjaar zijn

dus van harte welkom. Honden moeien aangelijnd verschijnen

in verband met de lievelingspoezen van de anderen.

Woensdag 26 augustus, opnieuw na schooltijd (vanaf 14.00-

18.00 uur) een zeekistenrace. Een speciale race, want hier

gelden aparte regels. ledere zeepkist heeft twee deelnemers, een

bestuurder en een duwer. De eerste race stuurt de een, duwt de

ander, de volgende race worden de rollen omgedraaid, dus kom
niet alteen wam dan red je het niet.

Donderdag 27 augustus, tussen 16.00 en 18.00 uur een speciale

poppcnkastlenloonstelling voor de kleintjes.

's Avonds een opcnluchtfdmvoorslelling die tot uiterlijk 23.00
uur mag duren. Het betreft een programma van diverse films,

onder andere slapstick, racedocumentaires etc.

Vrijdagavond 28 augustus om 20.00 uur begint een gekostu-

meerde voetbalwedstrijd tussen hel team van de antislipschool

(familie Lammers) en een bij elkaar getrommeld team uit

Noord. Liefliebbers kunnen zjch melden bij een van de

winkeliers.

Extra attraktie zal ongetwijfeld worden de afmetingen van de
bal waarmee gespeeld moet worden, die heeft een diameier van

100 cm.
Zowel op zaterdag als op woensdag wordt er door manege Van
den Berg een ponyshow gehouden, waarbij het mogelijk is dat

kleine kinderen een ritje op het paard mogen maken.
Bovendien wordt er op de beide zaterdagen ,,live muziek"
verzorgd. , ,Niel Ie veel, niet te luid, maar net gezellig

'

', aldus de
organisatoren.

Deze week die wordt georganiseerd door alle winkeliers van de

wijk Nieuw Noord staat bewust in het teken van het Grand Prix

race-gebeuren, omdat men van mening is, dat er in Zandvoori
te weinig wordt gedaan voor de inwonen gedurende deze week.

,,Muzick van diverse aktiviteitcn is uitsluitend tot 21.00 uur 's

avonds, zodat het anti drcuit-comité niet in akiie behoeft te

komen", aldus Fred Abbcnes, die zegt dal het dank zij de
medewerking van Gemeente, Politic, Ondernemen en Automo-
bielbedrijven is gelukt deze Grand Prix week voor hel kind voor

elkaar Ie krijgen op zo'n korte termijn.

vijftien premiekoopwoningen aan
de Hogeweg op het terrein van het

huidige Hotel Sandra.
Het pand is aangekocht door de
firma Nieuwenhuizen uit Heems-
kerk, die inmiddels een bouwplan
heeft gemaakt voor vijftien premie-
koopwoningen, zogenaamde Van
Dam eenheden, voor één- en twee-

persoons-huishoudens. Woensdag-
morgen 19 augustus zijn de plannen
door de schoonheidscommissie be-

keken, wanneer het projekt past in

het dorpsbeeld en er geen bezwaren
zijn, kan het plan doorgezonden
worden naar de afdeling VH en RO,
waarna het dan in het college zal

worden behandeld.

Hierna pas kan een artikel 19 procedu-
re op gang gebracht worden, een lange
weg, maar het ziet er naar uit dat men
zo omstreeks het derde kwartaal \an
1982 de woningen zou kunnen opleve-
ren.

Gekraakt

Momenteel wordt het p.ind nog be-
woond door een aantal woningzoeken-
den uit de gemeente. Volgens de hcci
Nieuwenhuizen is o^crconslcmmiiiL;
bereikt met deze bcuoners d.it n] het

pand zullen verlaten u.mneei de bouw-
plannen zover ge\order(.i zifn dat aan
uitvoering ged>iclu kan wotdcn De
woningen zullen ongeveer f 14o 0(l(),-

/ 145.000 per eenheid kosten, doch
kopers kunnen een flinke som subsidie

per jaar van het Rijk verwachten
het pand werd op 27 novcnibei 1')W1

gekraakt dooi de werkgioep luiisxes

tingdie op de/c w'i|/e bhjk gaf \an ha.ii

ongenoegen ten aan/ien \.in lie! liuis-

vcstingsbeleid van de gemeente eii

hiermede de aandacht wilde vesimen
|

op de te lange leegstand van sommige
panden in de gemeente.
Op 7 december werd het pand door de
werkgroep huisvesting overgedragen
aan een aantal woningzoekenden, om-
dat bleek dat de curausr van de failliet

verklaarde eigenaar (Damave BV)
hiertegen geen bezwaar had.

Onderhandelingen

Onderhandelingen die door het ge-

meentebestuur werden gevoerd ten

aanzien van de \erkoopspnjs zijn op
niets uitgelopen Het door de gemeente
uitgebrachte bod \an ƒ 225 000.- uas
voor mr. Nannings onaan\aardbanr
omdat de taxatiewaarde al ƒ l')(l 000,-

bcdroeg. Zijn opdracht was te verko-

pen voor de minimale taxatiewaarde

plus W^c . Het blijkt dat de firma
Nieuwenhuizen voor het pand
f 2.'?5.ÜOo.- heeft betaald.

Volgens de heer Nieuwenhuizen zou
het ook mogelijk kunnen zi|n d,it het

Bouwfonds Nederlandse Gemeente als

opdrachtge\er gaat fungeren en dat

zijn fiHiia zich uitsluitend bezig gaat

houden met de bouw van het pro|ekt

Het geheel moet zeker niet gezien

wonien als een spekulalie-obickt, tlaai-

voor was voor mij at.k de aankoopprijs

te hoog Veeleei ben ik bh] wanneer ik

mi|ii mensen aan het werk kan houden
en k.in biidr.igen tot \erniindenng van
de uonumnood iii Zanibooit. fi'k al l^

dil dan noodgedwongen dnoi oicniie-

ki.(>p\\oiiingen \oor de gri'(>;>.t^ groep
woniiiiizockenden m Zaiui\uori

Haarlem: Barteljorisstraat 20 (bij de Grcte Markt) / tel. (023) 31 26 55

Amsterdam: Leidsestraal 9 (bij Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96 -
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MlSlILWEBERICHTEN

cdrocfcl go\'cn wij u kennis dal loch nog
onvcrwaciii uit ons niiddcn is weggenomen
mijn innig gclierdc vrouw, onze zorgzame
moedor en lie\'e oma, onze zusier, schoon-

zuster en tante

Cornelia Paap
geb. Molenaar

Zij is 70 jaar geworden.

Zandvoori:

E. Paap
Amsterdam:

Corric en Jan

Zandvoort:

Adri en Bertus

Zand\oori:

Wim en Hannie
kleinkinderen, achter-

kleinkind en verdere familie

2041 BA Zandvoort, 17 augustus 1981

VondcUaan 13

N!i]n vrouw en on/e moeder is opgebaard in hel uitvaan-

ccninini san ..Oudcrlinii Uulpheloon". l'iKiMiaal 7 ic

Zand\oori. gclcncnlicid tol arseiicidneiiicii doiulerdai!-

a\ond van 7.00 lol 7.--0 uur.

De tcraardcbestelling zal plaatshebben vrijdag

21 augustus om 10.00 uur op de algemene

begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.

\'erlrck van Vcmdcllaan I.i om 9.40iiur.

n^^ae^aga^sa^^^riHlirimiiMnii iiiiiiiim ! iiiiiiiii

Te koop:
Eiken eethoeken, ant. kast, plafonnières,

st. schemerl., kinderled., 1 pers. bed,
2 schoolbanken, salont., krantenbak,
strijkplank en bout, stofz. koffiezetapp.

alum. trap, luxaflex, gordijnen, vloerbed.,

centrifuge, hanglamp t.e.a.b.

OPEN HUIS
Vrijdag 17.00-19.00 uur.

Trompstraat 3 fl. 1, tel. 02507-17755.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Relnwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
48

Bedrag

5,000,-

10.000,-

15.000,-

20.000,-

I

25.000,-

60
mnd.

150,95

289,14

427,34

565,53

703,73

96
mnd.

129,93

247,15

364,37

481.59

598.81

120

tnnd.

98,93

184,15

269,92

355.68

441,44

mnd.

238,43

313,71

388,99

Ie en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.

Informeer eens!

Helmersstraat 1 - Zandvoort.
telefoon 02507-12150.

gemeente
zandvoori

bekendmaking
BEKENDMAKING

De Bdrgonieoilor v,in /'.indvoort maakt
hokend, dol ovoreenkotrislig artikel 28 lid 6.

van de Wet op de Rulmteliike Ordening
ingaande maandag, 7 september 1981
gedurende een maand ter secretarie op het

bureau volkshuisvesling on ruimtelijke

ordenmg voor een iedei tei inzage ligt het

besluit d.d. 14 juni 1981, no. 223, van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
tioudende goedkeuring van het bestemmings-
plan "Kostverlorenstraat", vastgesteld bij

raadsbesluit van 26 augustus 1980, no. 5 c,

met uitzondering van enige artikelen van de
voorschriften behorende bij dit plan.

De inspecteur van de ruimtelijke ordening
en zij die zich tijdig met bezwaren zowel
tol de gemeenteraad als tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend, kunnen gedurende
bovengenoemde termijn bij de Kroon
beroep instellon. Gelijke bevoegdheid komt
toe aan een ieder, die bezwaren heeft tegen
de onthouding van goedkeuring door
Gedeputeerde Staten aan enige artikelen
van do voorschriften behorende bij het
plan.

Tot beroep gerechtigden dienen het beroep-
schrift in te dienen bij de Afdeling voor de
Geschillen van Bestuur van de Raad van
State, Binnenhof 1, 's-Gravenhage.

Zandvoort. 12 augustus 1981.
De Burgemeester voornoemd,
H. Machielsen.

V
WAT II TDEPROVINCIE

-HOLLAND AAN
EMANCIPATIE?

• I

De provincie Noord-Holiani] heeft een ontwerp-nota

emancipatiebelelil opgesteld.

Daarin worijt een groot aantal maatregelen en
aanbevelingen voorgesteld op vrijwel alle terreinen

waarvoor de provincie verantwoordelijKheidilraagt. Het

doel daan^an is emancipatie-ontwikkelingen op die

terreinen te stimuleren.

Het emancipatiebeleid zoals dat in de ontwerp-nota wordt

voorgesteld draait om zaken die voor iedereen belangrijk

zijn, zoals wonen, werken, vrije tijd, maatschappelijk-,

lichamelijk en geestelijk welzijn, onderwijs, scholing en

vorming, cultuur.

Ook het eigen personeeibeleid van de provincie komt aan
bod.

Voordat gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de
provincie, metdeze voorstellen verdergaan, willenzij eerst

horen wat u daarvan vindt, wat voor u het belangrijkste is en

op welke terreinen volgens u het eerst iets moet worden
gedaan.

Reakties

Als u zich betrokken voelt bij wat er in de provincie

Noord-Holland aan emancipatie kan worden gedaan en u

wilt reageren, dan is dat mogelijk.

De ontwerp-nota ligt vanaf 1 7 augustus j. I . ter inzage in

de openbare bibliotheken, degemeentehuizen en het

provinciehuiste Haarlem.

Iedereen kan schriftelijk reageren. U kunt tot tjiterlijk

1 oktober 1 981 schrijven naar

Gedeputeerde Statenvan Noord-Holland

Postbus 123
2000 MO Haarlem.

Als u dat wilt kunt u voor hulp bij het opstellen en

indienen van een reaktJe een beroep doen op de Instelling

voor Ondersteuning van Democratische Planning, Kleine

Houtweg 32, 2012 CD te Haarlem. Telefoon:

023-3 1 9 1 30 (Jaap de Boer of Margreet Timmer).

Met uw reakties wordt rekening gehouden bij het

opstellen van de definitieve nota. Dezewordt in februari

1982 in Provinciale Stalen vastgesteld.

Informatie- en diskussiebijeenkomsten

1 septembera.s. inPurmerend

-CaféVlaar

Koemarkt 13

Purmerend

Aanvang: 14.30 uur

Kinoeropvang aanwezig

4sepfembera.s. in Schagen
- Regiocentrum "De Noordkop"

A. Mauvestraat 77
Schagen
Aanvang: 14.30 uur

Kinderopvangaanwezig

'9 septembera.s. in Hilversum

- Hof van Holland

Kerkbrink 1

Hilversum

Aanvang: 19.30 uur

1 4 september a.s. in Haarlem
- Café-Restaurant De Wintertuin

Stationsplein 100
Haarlem

Aanvang; 19.30 uur

Tijdens deze bijeenkomsten zal de heer C. Korver, lid van

gedeputeerde staten, een toelichting geven op de
ontwerpnota en zullen ervragen gesteld kunnen worden.

Ook wordt een film vertoond. Iedereen is van harte

welkom.

Nog meer informatie?

De ontwerp-nota emancipatiebeleid Noord-Holland

wordt u tegen de prijs van ƒ 5,-(exklusief

verzendkosten) toegestuurd.

Een uitgebreide samenvatting van de ontwerp-nota is

gratis verkrijgbaar. Bestellingend. m.v. onderstaande

bonoftel. 023-1634 26.

Als u meer wilt weten over de inhoud van de

ontwerp-nota, de inspraak of de bijeenkomsten, kunt u

kontakt opnemen met de provinciale griffie: sektie

emancipatie 023- 16 34 05, buro voorlichting

023-163309.

r.BON
~l

Stuur mij;

D de ontwerp-nota emancipatiebeleid Noord-Holland

a / 5.-, exklusief verzendkosten

O de gratis samenvatting van de ontwerp-nota

Naam:.

Adres:-

L

Woonplaats:

Bon sturen naar het provinciehuis- Postbus 123-
2000 MD Haarlem

J

provinciaal bestuur
van noord-holland

De HEMA
zoekt met spoed een

verkoopster
van Jü. 17 jaar.

Inlichtingen de heer Franken.

Raadhuisplein 1, Zandvoort, tel. 12820.

PEDICURE
mevrouw C. Landmeier

Behandeling aan huis

Telefoon na 7Ö.00 uur

02507-14648

Gevraagd voor direct

kamermeisje of vrouw

Hotel Faber Jr.

Telefoon 02507-13588.

AUG. V. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- en

AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.

Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

TE KOOP

Honda Civic

de Luxe
Zw. dak, aut., april 79.

Pr. n.o.t.k.

Telefoon 12658

Gratis weg
te halen

+ 400

straattegels
Telefoon 12924.

Meisje zoekt

KAMER
02507-14678

Woonruimte

gevraagd, man zoekt

vrije etage of

zomerhuisje

Telefoon 12658

O©
Wij maken dikwijl reizen om dingen Ie zien

waarop wij in onze woonplaais geen achi slaan.

Plinius(23-79)

Slaai u b.v, maar eens acht op de uurwerken van

HORLOGERIE
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

daar bctioefi u niet ver voor ie reizen want voor
horloges, klokken en wekkers vindi u hel allerbcsic

en allernieuwste vlak bii huis!

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling

met elektronische apparatuur.

CORODEX BV
vraagt voor spoedige indiensttreding

JONGEN
ca. 17 jaar, voor de afdeling expeditie.

Sollicitaties:

CORODEX BV
Noorderduinweg 48, 2041 CA Zandvoort,
telefoon 12541.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespocioliseerd in

DIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507 - 1 61 23.

Fysiotherapeute

(23 jaar) zoekt

vaste of tijdelijke

werkkring

Telefoon 02507-15171

na 18.00 uur

Uw adres voor

eiasL kousen, panties,

knie- en enkelstukkai,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat?,

Zandvoort
tel. 02507-12327

Stevig vouwbed
v.a.

125r
Het Kastenhuis

Grote Kro<:ht2S
telefoon 17751

! Nieuw in Zandvoort

Balletstudio

Roos V. Rooyen

Klassiek Ballet
voor alle leeftijden, ook voor

jongens en dames boven de 35 jaar.

De lessen worden gegeven in

Palace Hotel
(v.h. Bouwes Paiace)

Aanvang der lessen

dinsdag 1 september 1981

Aanmeldingen en informatie

Zandvoort, Beatrixplantsoen 5,

telefoon 02507-17283

Wegens vakant/e gesloten van
24 augustus t/m 15september

AUTORIJSCHOOL

PHIL WAANING
Net iets beter.

Eventueel met anti-slip.

Rijks gediplomeerd.

BRUGSTRAAT 20, Zandvoort,
Telefoon 02507 - 12071

Foto Quelle
Compleet foto/filfD-

assortiment, voordelig

afdrukken on

ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort.

G.Kol
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-brand-leven

alle verzekeringen

tOOGMMl
EtEICfROTECHNllK

' ^-i %f' '

' '
.,

'"
'\ i^ '

:''ï ""'t?

->; Haarletn^ieftoonl)23-324478

M-üuftotuyir diènst. -

^m':Oök in dëyakantiètfjdfr

5 minuten

POSTERFOTO
Klaar terwijl u wacht!

Posterfoto 30 x 40 cm
slechts

PASFOTO'S
4 stuks

20,00

10,00
Galerij Kerkstraat, winkel 8

Reorganisatie

opruiming
(v.a. 15-^/m 12-9, toestemming K.v.K.)

Warner - Bolero - Vasserette - Lovable - Aubade -

Escora - Sassoon - Gossard - Corsair - Dewé - Lou

in cupA, B, C en D .

Vele merken

10,00 12,50

15,00

i's 25,00

Badpakken 30,00
in de maten 36 t/m 50

Strandsets^ japon
+ badpak ^^ ^^
100% katoen wïJfWV

Badlakens 35,00
Tennis-

slipjes2voor 10,00

Tanga'Saoor 10,00

Slips4voor 10,00

Nacht-
japonnen 25,00

J^ BOPYFASHION
INTERNATIONAL

Galerij Kerkstraat 22 - Zandvoort
Telefoon 02507-14985

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen ,,De Vijverhut"
Vondellaan 46 -Zandvoort -Tel. 1 25 38

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

Nieuw van B/ac/< en Decker

HANDY-JACK

combinatie keukentrap/workmate

Ter introduktie van 109,50 voor

99,50

Versteege IJzerhanidel
Pakveldstraat 19, Zandvoort, telefoon 12554
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Klassie
ZANDVOORT - Op 1 september ain

staande zal Roos van Rooijcn li i ir

balletstudio voor klassiek ballet openen
in het Palacc Hotel. Voor mevrouw
Van Rooijen een mijlpaal, want in de

balletwereld is zij geen onbekende
Na haar opleiding bij Nel Roos kr(,<.g

zij een aanstelling bij het vermaarde
Scapino Ballet, gevolgd door het Ne
derlands Ballet, later het Nation ilc

Ballet van Sonia GaskcU, de Snip tn
Snap revue, opende zij een eigen b il

Ictschool in Bilthoven.

Behalve een goed balletpedagoge

heeft Roos van Rooijen veel belang

stelling voor kinderen, niet alleen voor

en tijdens de lessen, maar ook het werk
van Unicef heeft haar volledige belang

stelling.

Twee jaar geleden organiseerde zij een

galamatinee, waaraan veel bekende
artiesten medewerking verleenden, ten

bate van Unicef. Ook dit jaar zal op 15

november in de Stadsschouwburg in

Utrecht een galamatinee worden ge

houden, waar behalve de artiesten ook
meisjes van de balletstudio van Roos
van Rooijen uit Bilthoven zullen optre

deii. Opnieuw zijn alle baten voor het

wereldbekende kinderfonds.

Zandvoort

Dét Roos van Rooijen nu een studio in

Zandvoort gaat openen, een lang ge
koesterde droomwens, komt door de
medewerking van velen. Dank zij on
der andere de heer Pessers van Bouwes
Hotel, is nu de ruimte gevonden voor
een studio waar uitsluitend klassiek

ballet zal worden gegeven. I^oos zegt

zelf dat ze nici alleen jonge mensen
verwacht, ook voor ouderen kan ballet

bijzonder ontspannend werken.
Tot en na I september aanstaande
kunnen meisjes én jongens zich opge-

ven bij de moeder van mevrouw Van
Rooijen. mevrouw E. van de Wei van
Oostveen, Beatri.xplantsoen 5, tel.

172X3.

Overigens is een kijkje in deze woning
een belevenis op zichzelf, want me-
vrouw Van de Wel zorgt voor de
kleding van de uitvoeringen die door
Roos worden gegeven. Beeldschone
tutu's in alle pasteltinten die denkbaar
zijn, worden nu ai vervaardigd voor de
uitvoering die op 15 november in

Utrecht word gegeven.

Diefstallen

uit auto's

ZANDVOORT - Tot op de dag van
vandaag zijn er bij de Zandvoorlse
politie bijna tweehonderd diefstallen

uit geparkcerdstaande auto's geregi-

streerd.

Dat er soms zelf om gevraagd wordt,
bleek uit een op zaterdag 15 augustus
door de gemeentepolitie uitgevoerde
controle. Op de Boulevard Barnaart
werden 350 auto's gecontroleeerd,

waarvan tien niet afgesloten bleken te

zijn. In de niet-afgesloten wagens wer-

den onder andere autoradio's, cassette-

recorders, fotocamera's, cheques en

autobescheiden aangetroffen.

De politie heeft de auto's alsnog afge-

sloten en een waarschuwend foldertje

achtergelaten.

ZANDVOORT - Dat meer dan dui-

zend deelnemers tijdens de jaarlijkse

Zvvcmvicrdaagse in zwembad de Duin-
pan ongestoord hun baantjes konden
/wemmen werd mede mogelijk dankzij

de belangeloze medewerking van ka-

derleden van de ,,Zandvoortse Zwem-
is. Poloclub de Zeeschuimers".

Simen met het badpersoneel hielden

de geoefende ogen van de dames Lim-

Evënèm8f0ri'

ZANDVOORT - De evenementen-

agenda voor de komende week ver-

meldt de volgende aktiviteiten:

vrijdag 21 augustus:

Voetbaltoernooi zaterdagafdeling

Zandvoortmeeuwen / Noordwijk;

zaterdag 22 augustus:

Solex race, omgeving Gasthuisplein,

toegang gratis, start 20.00 uur.

's Middags een tentoonstelling van de

deelnemende vehikels.

zondagmiddag 23 augustus:

Standwerkersconcours om het provin-

ciaal kampioenschap van Noord-Hol-
land, centrum dorp, aanvang 14.00 uur.

din.sdag 25 augustus:

Orgelconcert in de N.H. Kerk door

Willem Hendrik Zwart, aanvang 20.00

uur, toegangsprijs ƒ 4,— p.p.

vrijdag 28 augustus:

Training Grand Prix op het circuit,

aanvang 10.00 uur.

Voor het overige programma van het

Grand Prix festival voor de jeugd,

verwijzen wij naar de voorpagina.

.£SSi

ZANDVOORT - In verband met het

40-jarig jubileum van Zandvoortmeeu-
wen. was er jl. zaterdag een wedstrijd-

dag voor de jeugd tegen die van Ajax.
Elf teams kwamen naar Zandvoort om
het op te nemen tegen de Meeuwen
junioren.

Het is een geweldige voetbal-happe-
ning geworden, met natuurlijk als grote

winnaar het Amsterdamse Ajax, dat

met haar geselecteerde teams alle wed-
strijden met grote cijfers wist te win-

nen. De Al junioren gaven nog het

best partij en verloren na een spannen-
de wedstrijd met slechts 4-2. Verder
zorgde de El junioren nog voor een
redelijk resultaat, maar de 5-1 neder-

laag was toch ruim te noemen.
Toch was het voor Zandvoortmeeuwen
een succes. Onder puike weersomstan-
digheden werd op de vijf in prima
conditie verkerende velden onder grote

belangstelling, waaronder de heer en
mevrouw .Machieisen, in een prettige

en sportieve sfeer gespeeld, waarbij

vaak van goed voetbal te genieten was.

Na afloop van de wedstrijden bood de
vice-voorzitter van Ajax, de heer A.J,
v.d. Eijden, tijdens een gczelligr: bij-

eenkomst in de kantine aan de Vondel-
laan, Zandvoortmeeuwen een fraai

wandbord aan en memoreerde de pret-

tige verhouding tussen beide verenigin-

gen.

Het gehele verloop van deze dag gaf

Ajax aanleiding de wens te uiten,

hiervan een jaarlijks evenement te

maken, waaraan door Zandvoortmeeu-
wen vanzelfsprekend gaarne zal wor-
den voldaan. De jeugd van Zandvoort-
meeuwen is er dus van verzekerd één-

maal per jaar tegen het roemruchte
Ajax te kunnen spelen.

se voor

suksesvol
beek, Wessenberg, Westhoven, en de

heren Halderman en Arcns de enthou-

siaste deelnemers nauwlettend in de
gaten. Een groot aantal leden van de

Zeeschuimers bemande elke avond de

Zeeschuimersstand waar zij aan ieder-

een informaties over de aktiviteiten van
de zwemvereniging verstrekten. Een
leuk idee was zeker om aan alle kinde-

ren uit Zandvoort, Bentveld, Aerden-
hout en Bloemendaal een zwcmkado-
bon en informatiebrochure te overhan-

digen. Die zwemkadobon is een gratis

introductie voor een training of mee-
zwemmen tijdens het klubuur van de

Zeeschuimers.
Nog vele prijzen van de loterij zijn niet

afgehaald. De prijzen zijn op de hierna

volgende nummers gevallen en kunnen
na telefonisch kontakt (16297) in Zand-
voort worden afgehaald. Fiets-1667;

haardroger-459; strandparasol-76; ta-

feltennisspel-69; koffiekan-293; bad-

mintonset-1920 en 53; fles wijn-349;

porc. popjes-492; armband-1773; ku-

bus-1903 en 279; body-lotion-372; buig-

pop-473; haarlak-1245; badschoenen-
1803, 1683 en 822; knackebröt-223 en

270; gezinskaart voor het zwembad-
1161 en 252; fruit-1350; onderzetters-

1742; ha!skettinK-777.

Wedstrijdzwemmen

A.s. zaterdag 22 augustus gaan de
wedstrijdzwemmers naar Uithoorn om
in een zeskamp de eerste wedstrijd van
het seizoen te zwemmen. 26 Kinderen
van de Zeeschuimers nemen het op
tegen kinderen van zwemvereniging De
Swaenen uit Zwanenburg, ACZ uit

Capelle aan de IJssel, De Snippen uit

Ouderkerk aan de Amstel, De Colum-
biaan uit Voorhout en gastvereniging

De Amstel uit Uithoorn.

Vrijdagavond 28 augustus is de eerste

klubavond van De Zeeschuimers,
waarbij alle leden en eventuele nieuwe
leden worden uitgenodigd voor de start

van een nieuw seizoen.

ZANDVOORT Lang is Jaap IJgossc nicl weggeweest utt de Haltestraal. Vlak nadat hij vertroi: uit de Saloon is liij nu terug in

,,La Bastille", precies aan de overl<ant, Hallesiraal 5t>.

,,Kijk", legt Jaap uit in zijn nieuwe restaurant. ,,ik werd :o vreselijk moe van een nachttent. iedere avond tol 3 uur in de
morgen openblijven, dal is op de duur erg vermoeiend en (met brede grijns) daar ben ik te fijn voor gebouwd".
Een nieuw avontuur is La Bastille wel voor Jaap, waar hij met graagte aan begint. Oorspronke'ijk afkomstig uil de textiel.

begon hij zo'n jaar of drie geleden in üe Saloon, hij heeft nog nimmer een restaurant gerund en ziet La Bastille dan ook als een

uildaging.

Zijn ervaring, vroeger opgedaan in zijn vrije tijd in het bekende ,, Kompas" 'op het Kaagciland, komt licm goed van pas.

Bovendien heeft hij zich verzekerd van de steun van Pairick van Tiel, de kok en Gé Lammerse. die S(uncn met hem voor

ontvangst en bediening van de gasten zorgdraagt.

Specialileiicn in dit restaurant zijn ongetwijfeld de grillgcrcchten, doch ook de overige zijn het proberen waard. De goede
huiswijn kost slechts ƒ 16,50 en voor een fikse T-bone-steak moet je wel honger heliben, anders komt het bord niet leeg.

La Bastille in de Haltestraat is dagelijks geopend van 16. (10 tot 24.00 uur, de keuken sluit om 23.00 uur. op woensdag is de

zaak gesloten.

Wanneer Jaap de gezellige bovenverdieping met de grote open haard heeft veranderd, wordt deze ook geopend, speciaal voor

besloten groepen, partijen en recepties. ..Wij hadden hei al klaar willen hebben, maar dat is niet direkt gelukt, want ook adrT

het interieur hebben wij het nodige verbouwd", vertelt Jaap. lerv.ijl hij wijst op de nu open keuken, zodat je zittend aan de bar-

kunt zien hoever de door jou bestelde maaltijd is gevorderd.

Hoewel de zaak pas donderdag 13 augu.slus werd geopend, is he; al vrij druk en wil men dtis verzekerd zijn van een tafel, voor

reserveringen is het telefoonnummer: 16928.

Foto: Europress.

Arend ïoikers toernooi voor VI
ZANDVOORT - Ter nagedachtenis

van de op 7 september I97S overleden

eerste elftalspeler van Zandvoort '75,

Arend Volkers, werd zaterdag jl. een

jaarlijks terugkerend toernooi gehou-
den.

Het is een spannend en sportief gebeu-

ren geworden, hetwelk, nadat de vier

deelnemende teams een halve competi-

tie hadden gespeeld, in de allerlaatste

minuut werd beslist.

Zandvoort '75 dat de voorgaande don-

derdagavond in een oefenwedstrijd zijn

rivaal van het vorig seizoen, Kinheim in

een prima wedstrijd, met vier debutan-
ten, met 3-0 had i'crslagcn, kwam
vooral in de eerste wedstrijd tegen het

eens zo roemruchte AMVJ goed voor
de dag.

Door doelpunten van Raymond Keu-
ning (2x) en Karel v.d. Reijden werden
de Amsterdammers met 3-i verslagen.

In de tweede wedstrijd tegen WRA
ging het niet best en trokken de Haar-
lemmers met 1-0 aan het langste eind.

In de derde wedstrijd tegen het Am-
sterdamse SC Voorland, dat op dat

moment bij winst het toernooi zou

winnen, kwam Zandvoort '75 sterk

terug. Pech hadden Joop Paap en Rob
Gansner, die beiden de bal tegen de lat

schoten, maar Rob v.d. Berg zorgde na
een prima solo toch voor een doelpunt.

In de laatste minuut stelde Rob Gans-
ner de 2-1 zege veilig door opnieuw het

net te laten opbollen.

Door een beter doelgemiddeide kwam
WRA uiteindelijk als winnaar te voor-

schijn. Na afloop werden door het

echtpaar Volkers en hun drie dochters

op sympathieke wijze de prijzen uitge-

reikt.

Tennis: Clubkampioenschappen

ZANDVOORT - Van 22 t/m 30
augustus worden de jaarlijkse clubkam-
pioenschappen gehouden van de Ten-
nisclub Zandvoort.
Er zal worden gespeeld in drie verschil-

lende klassen en wel, in het damesen-
kel, damesdubbel, herenenkel en het

herendubbel.

Gezien de vele inschrijvingen belooft

de strijd spannend te worden.
Alle wedstrijden zullen worden ge-

speeld op het tennispark De Glee aan

de Kennemerweg en zijn gratis voor

het publiek toegankelijk.

Wat u gemist hebt

UNIEKINZAND VOOR T
Aan al uw kleding verrichten wij alle mogelijke

veranderingen en reparaties

OOKLEER ENBONT
Tel. van 9.00 uur tot 17.00 uur 02507-18492

Nu ook REPARA TIE-AFDELING
voor bedrijfskleding (horeca, lab., enz. enz.).

& Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

j I

WASTAFELS, enz.

js Etna - Faber- Benraad gashaarden.

j
Toonzaal:

\
Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

VERBOUW - RENOVAl IE en ONDERHOUD
GEBOUWEN

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkolaats.

Werkplaats: Swaluestraat 41A
Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort

TeL02507 - 1 52 25

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KOI

1

Uatvaartverzorglrsg

Kennemeriand bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraatei -Telefoon 15351

Drogisterij

Soereoburg

voor Dr. Vogel
homeopathie.

Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel.02507-1 61 23

Jongeman
zoekl woonruimte

ev. zomerhuisje
Tel. 02507-15052.

Matras

S0\ liiO

duhbol iloor.jo'.iikt

S9.00

HET KASTEWHUIS
Grote Krocht 25

telefoon 17751

't Kinderwinkeltje

Biiureweg 1 - Ziindvoort
Telefoon 1 65 80

heeft alle soorten
KLEERTJES

voor JONGENS
en MEISJES

v.a. babyinaat 56

t/m maat 176.

Wist u dat wel?
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Een ouderwetse kwaliteit
voor Néerlands scherpste prijs!

MET DE DIRCKÜE-GARANTIE:
NIET ECHT GOED-GELD
DIRECT TERUG (zelfs al is de
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aanbiedingen geldig van 20 augustus t/m 5 september.

KOM MAAR HALEN IN ALLE FILIALEN VAN DIRCK m
REGIO AMSTERDAM EN OMSTREKEN:

• AMSTERDAM: Nicuwpoortstraat 100 - Lijnbaansgrscht 33 - Sloter-

kade 110 127 - Dciflandplein 182 - Plein '40 '45 nr. 3 - Lambertus
Zijlplein 3 - 5 - Martini wan Geffenstraat 47 - Motorkade 10 - Kamper-
foelieweg 11 12 - Kastelcnstraat 170 • HOOFDDORP; Kruisweg 640
• ZWANENBURG: üennenlaan 17 • NIEUW VENNEP: Hoofdweg 1183
e ZANDVOORT: Burg. ErKjelberfsstraat 21

REGIO ROTTERDAM EN OMSTREKEN:

• ROTTERDAM: G.J. Mulderstraat 12 - Burg. Baumannlaan 115 117
- Samuel Esnwyerplein 9 • 10 • SCHIEDAM: 's Grawelandseweg 956
• VLAARDINGEN: Schiedamseweg 14a • PAPENDRECHT: Brederode-

plein 6 • BOLNES: Vechtsiraat la • RIDOERKE:.K: Havenstraat 5

• SLIEORECHT: Fa2sntplein3

REGIO BOLLENSTREEK:

• KATWIJK aan ZEE: Visserijkade 2

• SASSENHEIM: Oude Haven 11

• NOORDWIJK: Kerkstraat 20
• OUDE WETERING: Meerkreuk O
• HILLEGOM: Vosselaan 15 (Treslong)

• LEIDEN: Lingogracht 5
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UHstekende Europese Prindlestrijd

ondanks grillige weersomstandigheden
ZANDVOORT • Het grillige Nederiandscklimaat maakt het voor de zeilverenigin-

gen niet gemakkelijk. Zo was het ook het afgelopen weckend tijdens de Europese
kampioenschappen Prindle. De ene dag bijna geen wind en een dag later stuwde
een windkracht zes de golven op tot een vrij grote hoogte. Toch is de
Watersportvereniging Zandvoort er in geslaagd, in samenwerking met de
Prindle-associatie Nederland, het evenement te doen slagen.

Het zag er zaterdag geenszins naar uit races waarin hij de tweede plaats wist

dat twee wedstrijden moesten worden te veroveren, waarmee hij zich kam-
afgelast. Het begon vrij goed alhoewel pioen kon noemen. De zwaarweer-
de wind niet al te stevig was. Toch kon specialist Dirk Jan Kann uit Huizen,
er gezeild worden, maar na de eerste zegevierde wel in de laatste twee wed-
race van die dag, was het gebeurd. De strijden, maar kon hierdoor zijn achter-

zo nodige wind viel helemaal weg, stand van de eerste dagen niet meer
waardoor het onmogelijk werd om te goed maken.
zeilen. Tegen het einde van de middag. Bij de Prindle 16 prolongeerden Jan
toen besloten was de wedstrijden af te Visser uit Almere en Marco de Boer uit

gelasten, kwam er dan toch een aardige Zandvoort hun Europese titel. Zeer
bries opzetten, maar het was te laat cm constant varend bleven zij Ken Dijnu-
nog van start te gaan, aangezien de m/Menno de Boer net voor. Rob
zeilersmaaltijd niet in het gedrang Bossink met partner Rob de Bruin, oud
mocht komen. Europees kampioenen van 1979, wisten

Op zondag was het weerbeeld totaal beslag te leggen op ,,slechts" een vijfde

veranderd. De windkracht zes was voor plaats.

velen aanleiding om niet aan de start te De Zandvoorters Gerard Loos en Hans
verschijnen. Het materiaal heeft zeer Dieben waren in de Prindle 16 een
veel te lijden en voor de minderen zou klasse apart. Van de vier wedstrijden

het misschien te zwaar worden. De sleepten zij drie overwinningen uit de
allerbesten gingen wel de zee op, al was branding, terwijl zij in een race vierde

het door de branding komen voor werden. Aangezien het slechtste resul-

sommigen een bijzonder moeilijke taat niet meetelt, was de zege onbe-
zaak. Daardoorheen gekomen spoed- dreigd.

den zij zich naar de start, alwaar met Er waren ook nog wel buitenlandse

grote snelheid aan de wedstrijd kon deelnemers, die echter niet voor op-

worden begonnen. zienbarende prestaties konden zorgen.

In de Prindle 15 werd winnaar Dirk De besten waren de Duitsers C. Clau-

Pool uit Texel. Na een vijfde plaats in sen en R. Dethless die een achtste

de eerste wedstrijd, volgden er drie plaats veroverden.

Uitslagen Prindle 16: 1. Jan Visser /-

Marco de Boer, 2. Ken Dijnum/-
Menno de Boer, 3. Bas Nederpeh/-

Bert de Rooy, 4.

Holleman, 5. Rob
Bruin.

Rogier Staal /S.
Bossink/ Rob de

Prindle 15; 1

Jan Kann, 3.

Roselaar, 5.

. Dirk Pool, 2. Dirk

J. van Spellen, 4. Olaf

Mike Oudendijk.

OPEN HUIS
Zaterdag 22 augustus 11 .00— 16.00 uur

ZANDVOORT, BILDERDIJKSTRAAT28
Tussenwoning met achtertuin o.h. zuiden, schuur, fnd.: woonkam. met
open haard en parket, keuk., toil. Ie verd.: 1 gr. en 1 kl. slaapkam., douche-

kam. Zolder.

Vraagprijs f 145.000,-

Verdere inlichtingen:

CENSE MAKELAARS O.G.
Telefoon 02507-12614.

Kollekte KWF
ZANDVOORT - Op maandag 24 au-

gustus gaat de traditionele grote jaarlij-

kese kollekte van het Koningin Wilhel-

minafonds voor de kankerbestrijding

van starL

De laatste jaren heeft het KWF echter

aanzienlijke verplichtingen op zich ge-

nomen, onder andere ten aanzien van

het wetenschapf)elijk programma van

het Nederlands kankerinstituut in Am-
sterdam, van het Rotterdams Radio-

therapeutisch instituut en van weten-

schappelijke projekten die worden uit-

gevoerd in verschillende kankerinstitu-

ten en kankercentra in Nederland.

Dit betekent dat feitelijk al enkele

miljoenen guldens zijn toegezegd ter

financiering van deze langlopende pro-

jekten, en het geld moet dus binnenko-

men.
In Zandvoort kunnen kollektanten zich

opgeven bij F. Arnoldt, Ten Kateplant-

soen 1, tel. 14886. Het KWF heeft

genoeg kollektebussen die gevuld moe-
ten worden, men heeft echter nooit

genoeg kollektanten. Aarzel dus niet

wanneer U enkele vrije uren over heeft

fAdverlenne}

Ik weet het niet meer, ik heb
al zoveel goeds over onze
zaak verteld!

Behalve dat we onze afspra-

ken altijd nakomen.
Probeer het maar eens.
O ja zou u een radio-cassette-

recorder willen voor f 99,-.

Kan ook bij ons!

RADIO PEETERS'
Haltestraat 56, tel. 13618.

Terugblik
Nog even een terugblik op het grote

zeilevenement van afgelopen weekein-

de. Ondanks de grote variatie in het

weer, na vrijdagmiddag zomerse tem-
peraturen met een fijne zeewind, zater-

dag bewolking met zeemist en zeer

weinig wind (slechts één wedstrijd kon
er verzeild worden) brak zondag het

uur der waarheid aan. Licht bewolkt

met een stevige wind 5-6 met af en toe

een zeventje op de windmeters zorgde
voor een enorme uitdunning van het

deelnemersveld.

Een hoge zee met een stevige noord-

wester is een fascinerend gezicht, maar
vraagt natuurlijk wel de nodige erva-

ring en vakmanschap. Er werd krijgs-

raad gehouden tussen bestuur WSZ,
wedstrijdcomité en de ZRB, over de
vraag wél of niet varen die tweede
wedstrijd.

Tot grote vreugde van de zeilers, een
enkeling daargelaten, maar die had het

al eerder laten afweten, kwam men tot

de konklusie ,,doorgaan". Het werd
een uidaging, waarvan zowel zeiler als

publiek op strand en boulevard genoot.

De tweede manche was sterk bepalend
voor de plaatsing van de klasse zeilers.

Eigenlijk was het geen verrassing in de

grote tent op het botenstrand de eind-

klassering te horen.

Waren de zeilers zaterdag nog goed
uitgerust om aan het uitstekende schip-

persdiner te beginnen, zondagavond
waren de deelnemers te moe om pap te

zeggen.

Zeker mag ook wel eens worden ver-

meld dat het welslagen van dit voor

Zandvoort zo grootse evenement, dat

georganiseerd werd door de Water-

sportvereniging Zandvoort, in samen-
werking met de Prindle Associatie Ne-
derland mede te danken is aan de

geweldige medewerking van diverse

instanties, zoals Dienst Publieke

Werken, Verkeerspolitie, Strandpoli-

tie, brandweer en de onvolprezen ZRB
en de Vrijwillige inzet van tal van leden

van de watersportvereniging.

Proficiat
Nadat ze de hele zomer druk in touw
zijn geweest, óók het afgelopen week-
einde, want de ZRB werd niet voor

niets geraadpleegd bij het wel of niet

doorgaan van de zeilwedstrijden, blijkt

dat er toch nog tijd overgebleven is

voor studie bij de leden.

Bij het centraal strandwacht-examen
van het distrikt NW te Castricum slaag-

den achttien kandidaten voor de bre-

vetten en strandwacht-examens.

Het jeugdbrevet strandwacht ontving:

Michael van SooHngen.
Strandwacht A: Arie Dekker, Jaxon
Dalman, Helma Gorter, Karin Kerk-
man, Francien Ojevaar, Martine Paap,

Anita Smit en van de Amsterdamse
brigade C. Hollenberg en I. Sweet.

Strandwacht b werden; Ineke Dekker,
Dick Draijer, Corrie van Duijn, Jeffrey

Keur, Jan Lamans, Henk v.d. Mije,

Nina Ojevaar en Ron van Soolingen.

Jammer was het dat drie kandidaten

Tips en suggesties: 17166 of na 17.00 uur 023-283330

door
Margreet Ates

werden afgewezen, volgende keer meer
succes. De overigen ,,van harte profi-

ciat" (lijkt het maar zo, of is het nu
waar dat er meer vrouwvolk, dan man-
volk op de posten zit?)

Record
Joyce bij de strandpolitie heeft tot nu

toe een stille droom gehad, een droom
die waarschijnlijk niet meer uit zal

komen. Ze wilde wel graag het record

verbeteren. Het record van zoekge-

raakte kinderen op één dag in 1980 was

142 kinderen, en het hoogste aantal dat

Joyce op één dag onder haar hoede

heeft gehad voor langere, of kortere

tijd, was 131 kleuters / peuters en ou-

deren.

Niet dat ze nu zo hangt aan prestaties

of records, maar het zou betekend

hebben dat het dit jaar warmer was

geweest dan vorig jaar, doch ze zal nu

wellicht moeten aanvaarden, als zove-

len met haar, dat augustus wel veel

heeft goed gemaakt, maar toch niet

alles.

Sprak men eerst: ,,Het moet nog sep-

tember worden", nu hoopt men nog op
een mooie nazomer in de maand sep»-

tember. Verhalen heb ik al gehoord dat

het toen in 1978 nog zo warm was dat

het jammer was om per I oktober te

moeten verdwijnen. ,,Op 11 oktober

kon je toen nog barbecuen". Nu dan
wens ik allen nog een goede september-

maand toe, het kan nog steeds, wie

weet.

Afgelopen
Nu kunnen natuurlijk de mussen dood
van het dak vallen op 16, 17 of 18

september of later, er kunnen dan nog

makkelijk op één dag duizend kinderen

zoek raken, maar de strandpolitie is

dan toch vertrokken.

Op 15 september sluit de Rotondepost,

en kome wat komt, de politie mocht tot

nu toe niet langer blijven. Niet dat ze

dan overwerkt zijn, of dat ze niet

langer zouden willen, zelfs niet al

zouden ze willen overwerken, het

reglement spreekt van 15 mei tot 15

september, dat is het seizoen, zo staat

het in de boeken.
Tóch zou het aanbeveling verdienen

wanneer deze regeling wat aangepast

en /of uitgebreid zou worden. Het
gebeurt wel dat er een uitstekende

Pasen is, omstreeks half april, veel

bezoek, veel EHBO gevallen en de
politie mag nog geen dienst doen op het
strand en dat wordt door veel strand-

pachters en anderen als een gemis
gevoeld.

,,Het zou bijzonder prettig zijn wan-
neer men van de zijde van de politie het

zo zou kunnen regelen dat op werkelijk

warme dagen, en dat zijn er gerust niet

zo veel, de politiepwst vroeger of later

geopend zou zijn", is een hartewens
van velen.

Misschien dat de nieuwe korpschef
eens in deze strikte en toch wel wat
verouderde regels zou kunnen duiken,

om er iets aan te doen. Misschien in

1982, of zelfs misschien al dit jaar

wanneer dat warme seizoen eind sep-

tember komt!

Iets te laat
Iets te laat, niet te veel, maar toch te

laat kwamen vorige week de einduitsla-

gen van de brandingsurfkampioen-
schappen 1981 binnen.

Deze wedstrijden werden in een serie

van zeven manches dit seizoen langs de
hele kust gehouden. Keurig op tijd

arriveerden de uitslagen de hele zomer
in de brievenbus op het Gasthuisplein,
maar of men nu op zondag 9 augustus
zo lang en uitgebreid heeft feestgevierd

in Zandvoort dat ze ditmaal te laat

waren? Dan is het hen vergeven, want
niet minder dan drie leden van de
Zandvoortse Windsurfvereniging mo-
gen zich ,,Kampioen 1981" noemen.
Dit waren: bij de heren lichtgewicht:

John Nieuwendijk. Heren zwaarge-
wicht: Johan Driebuizen. Veteranen-
:Co Timmermans uit Haarlem en bij de
dames Martine van Soolingen. Vier
kampioenen Brandingsurfen 1981 dus.

Van harte!!!

Evenement
Een ander evenement dat ieder jaar

terugkeert voor de brandsurfers is de
traditionele brandingcup van Bran-
dingsurfschool Klijn.

Nu de wedstrijden zijn gehouden en de
kampioenen bekend zijn, kan het geen
kwaad het nog eens dunnetjes over te

doen voor deze brandingcup. Er wor-

den veel deelnemers verwacht en ik

hoop dat hier eens een ander met de
eer gaat strijken, een klein tikje op het

hoofd van de Zandvoortse brandings-

urfers kan geen kwaad, daar groeien ze

alleen maar van. Dus buitenstaanders

doe je best en geef de kampioenen eens

flink partij!

Evenement (2)
Het ene spektakel is nog niet afgelopen

op het strand of het andere staat alweer

voor de deur. Want een spektakelstuk

belooft het te worden de tweede ,,0'N-

eill Jumpcup".
Was er vorig jaar al belangstelling voor
deze vorm van surfen, het jumpen, dit

jaar heeft ook dit een ware vlucht

genomen.
In samenwerking met Brandingsurf-

school Klijn en Strandpaviljoen Sandy
Hill worden de Nederlandse kampioen-
schappen jumpen gehouden in de week
van 29 augustus t/m 4 september.

Men heeft namelijk veel geleerd van

het evenement van vorig jaar.

Als er één sport afhankelijk is van een
goede branding en een stevige wind
dan is het wel jumpen. Vorig jaar een

mat windje, dus heeft de wedstrijdlei-

ding gedacht dit overkomt ons niet

weer, vandaar dat men nu de hele week
gereserveerd heeft voor dit evement.

Het gaat als volgt:

Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus

worden de wedstrijden gehouden. le-

dere deelnemer krijgt exact hetzelfde

aantal minuten toegewezen om te laten

zien wat men kan. Een jury beoordeelt

en verleent punten, degene met de
hoogste aantal punten wint. Zeer sim-

pel. Mé&éér, bij geen wind of slecht

jumpweer gaat het niet door. Met de
deelnemers wordt dan besproken op
welke datum men opnieuw in de perio-

de tot 4 september bijeenkomt om het

alsnog te proberen.

De tijd wordt dan besteed (bij geen

jumpweer dus) met lange afstandraces

en ,,ins and outs" (met halve wind d'r

recht in en uit).

Iedereen die er ook maar iets mee te

maken heeft is bijzonder enthousiast,

er zijn verschillende jumpboards te

winnen en surf-accessoires. Niemand
minder dan Jack O'Neill komt hiervoor

over uit Amerika (Californië) en men
hoopt met deze langere periode zich

verzekerd te hebben van goed weer.

Inschrijvingen en verdere informatie te

verkrijgen bij Klijn Surfshop / Surf-

school, tel. 02507-18600 of 17600 en
Strandpaviljoen Sandy Hill, tel. 02507-

12047.

En dan vergeet ik nog te zeggen dat de

swingende beach barbecue zeker ge-

houden wordt op zondagavond 30 au-

gustus, zelfs al vriest het!

De laatste
Dan tot besluit een kleine dienstmede-

deling. Dit was voor het seizoen 1981

de laatste ,,strandkorrels".

Ik ga namelijk met vakantie en kom
pas eind september terug, en dan is het

seizoen over. Graag wil ik een ieder

bedanken voor kleine of grote berich-

ten die ik regelmatig ontving, het wa-

ren er velen, zonder wiens of wier hulp

het mij niet gelukt was u wekelijks op
de hoogte te brengen van al het nieuws

op en langs het strand.

Van de zijde van strandpachters is

gevraagd of ik toch nog in de laatste

week van september of de eerste week

van oktober één strandkorrel wil schrij-

ven als overzicht van het seizoen. Dat

heb ik beloofd, dus tot die alleriaatste

dan, voorlopig wens ik iedereen nog

veel zon een een goed naseizoen.
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Gevaarlijk kruispunt

Van verschillende /ijden wordt
mij gevraagd nog eens de aan-
dacht te vestigen op de gevaarlijke

kruispunten ,,Kostverlorcnstraat-

Zandvoorisclaan" en ,,Tolweg-
Lijsterstraat" met Imksafgang
naar de Dr CA. Gerkcstraat. Ik
weet, dat onze verkeerspolitie aan
deze punten extra aandacht be-
steed, maar de situatie aldaar
blijft zeer ge'.darlijk en dat ernsti-

ge ongevallen aldaar tot nu toe
zijn uitgebleven, mag wel eens een
wonder worden genoemd. Zou
men deze «.erkeersknooppunten
nog eens onder de loep kunnen
nemen? Of wordt er gewacht op
de vaststelling van de struktuur
studie?

Groot schaaktoernooi

Op zaterdag 5 september a.s. zal

de Zandvoortse schaakclub voor
de 2de maal haar ..Louis Blok
Rapid toernooi"' organiseren. Dit
zeer grote gebeuren zal phiatsvin-

den in het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat no. 17.

Evenals vorig jaar speelt men
weer in een groep van totaal zes

personen, vijf partijen. De inde-

ling van deze groepen zal op specl-

sterkte gebeuren, zodat een ieder

gelijke kansen heeft. Het bestuur
verwacht dit jaar nog een groter
aantal deelnemers (hel vorig jaar

ruim 90) dan het eerste toernooi
dat toen in het licht .stond van het
vijftigjarig bestaan van de vereni-

ging. Wanneer u zin heeft om mee
te doen, dan kunt u zich telefo-

nisch opgeven bij de volgende
nummers: Olaf Cliteur: 02507-
15721 of Kees Koper: 02507-
15183. Het maximum aantal deel-

nemers bedraagt 120. Het is dus
wel aan te raden u zo spoedig
mogelijk op te geven, uiterlijk 4
september. Per groep zijn er drie

fraaie bekers te verdienen. Het
inschrijfgeld bedraagt ƒ 7,50. Ik
wens onze aktieve Zandvoortse
Schaakclub van harte veel succes!

't Gaat goed op

de wereldtoer

Het gaat nu goed met onze ,,we-

reldreiziger" Kees Visser, (Chris-

sie) die ruim veertien dagen gele-

den, ^oais ik toen reeds mei
geheel alleen in z'n ranke bootje,
(ongeveer Hl meter lang) vertrok-
ken IS uit de haven van IJmuiden
voor een tocht over de wereld-
zeeën. Aanvankelijk ging het niet
20 best. Hij had in de buurt van de
Engelse kust moeilijkheden met
/.'n .lutomatischc piloot, maar de-
ze blijken nu te /ijn opgelost en
dank zij prachtig, rustig weer gaat
alles voorspoedig. Hij is nu de
Golf van Biskaje zo goed ais

gepas-ïeerd en stevent nu af op de
kust van Spanje De laatste be-
richten luidden, dat hij daar in de
loop van dinsdag zou aankomen,
vanaf die datum zullen wc voorlo-
pig wel met- van hem horen,
omdat radio .Schjveningen van
hieruit onhcrjikb, jr i- en radio-
verbindingen via Engeland, (de
enige moaelijkheid) nog al eens
wat moeilijkheden 2eeft .Maar we
wachten af en '.vensen hem een
voorspoedige reis. Het ligt in zijn
bedoeling om straks na het passe-
ren van de Spaanse kust. langs de
Afrikaanse wateren te varen en
hoopt dan omstreeks de komende
kerstdagen Kaap de Goede Hoop
te kutinen ronden. We wachten in
spanning zijn verdere avonturen
af. Good luck Kees, namens velen
in Zandvoort!

Opening nieuwe vishandel

Woensdag 19 augustus is geopend
de vishandel met extra specialitei-

ten-afdeling door Vishandel Reus
in de Haltestraat-hoek School-
straat in het bekende, histonsche
pandje aldaar, dat op zichzelf al

een bezienswaardigheid is en
waarin het laatst de vishandel van
de firma Kerkman & Loos geves-
tigd was. Het karakter van het
pand blijft dus bewaard en zeker
mag worden gezegd, dat de hero-
pening in een behoefte zal voor-
zien en het aanzien van deze
gezellige drukke winkelstraat in

belangrijke mate zal verhogen. De
exploitant de heer Reus, is zeker
geen onbekende in dit vak. Hij
heeft zijn sporen in de visbranche
reeds ruimschoots verdiend en
heeft ook elders in onze omge-
ving, (Hillegom) reeds een beken-
de en bloeiende zaak. Voorlopig
laat ik het bij deze aankondiging
en wens onze nieuwe ondernemer
van harte goede zaken!

(Advertentie)

% ( elke woensdag en donderdag
september tot en met december

van
"81

)

m
COCKTAfLTRIO
SHOW
OUD -ARTIESTEN
ENSEMBLE
TRESLONG SHOW
MELODY en RITME
SHOW

Verwelkoming met
KOFFIE en GEBAK,
gezellig BOWLEN,
SJOELEN, KAARTEN,
WIE WINT DE PRIJS?
en: UITGEBREIDE
KOFFIETAFEL

voor groepen van minimaal
40 personen

m Informatie ? Bel { 02520 } 15347 , en vraag

® toezending van het programma !

• Onze heer van 't Hoenderdaal is uw gastheer

% in Treslong. Hij weet ook goede adressen
'^

voor een comfortable touringcar.
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'miÊm^WimÊl^^lÊÊ^mla^Op de Grote KrochtMm,

ieo fryitmand bestellen RTVEER bellen!
GROTE KROCHT 23

i> morcjens gebracht - 's middags al schoon
V\i| 7i|n gpopcno van B 30 loi 12 30 uur on van 13 00 toi

18 00 uur Vfi)daq.ivond open vnn 19 00 tot 21 00 uur

Zotprdaqs ge; loten

voor ca.

Empo, önion, Gicom, Kalkhoff,

IVlotobécane, Kyoso en

dïv. kinderrijwielen.

Tevens fCIS-sleutelsen/icè"

en fijwielverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Wij hebben alles

voor uw
huisdier.

Dat weet u toch?

Dierenspeciaalzaak

Wezenbeek
Grote Krocht 28

Voor alles op

hengelsportgebied

bent u bij:

Wezenbeek

aan het juiste adres.

Grote Krocht 28,

Zandvoort.

Voor sportief"

elegante vrouwen!

Grote Krocht 19, Zandvoort.

Telefoon 02507 -1787»-

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

^e ürocht
Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

Groot assortiment
schoolartikelen.

Kom nu want de school
begint al snel!

Uw adres voor:

BQEKEM
TIJDSCHRIFTEM

STRIPBOEKEN

KAWTOOR-
ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
roTo/Lono

HETENIG ECHTt TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

* De bekende witte Mercedessen

% Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden

Ook in combinatie mogelijk.

Taxi Centrale BV
Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600

Roemer Visserplein. Heemstede, telefoon 242400
Admin. Zandvoortselaan 140, Heemstede,
telefoon 023-241760^ tussen 10.00 en 16.30 uur.

Taxi dag- en nachtservice. Tevens rijwielverhuur.

De scholen gaan weer
beginnen.

Denk daarom nu al aan de
herfstvakantie, en

reserveert u uw reis

tijdig bij:

KÉRKIVliliMi
.

-;. - >.- - ; ; '. . , •

'•'-••

'.; Grote ICrocht' 20 SZahdvÖört
'.

; A
. 'telefoon biZ5Ö7;-:i25ë0. '

:

^mü^üiócht'lirü^^''^é]it

Tast toe

SLAGERIJEN
Met de allerbeste kwaliteit

en laagste prijzen

EXTRA AANBIEDING:

VARKENSROLLADE u»vani3oovoor 10,98

IVIAGERE VARKENSLAPPEN ,.,.„.300 voor 9,95

HALFOM HALF Ugvan8.00 voor 6,95

BORSTLAPPEN Ug van 13,50 voor 9,98
RUNDERBIEFLAPPEN ngvao i9(»voor 15,98
Maak ook eens kennis met ons uitgebreid assortiment beste kwaliteit vleeswaren voor de boterham:

PcIVCLVLCCO 150 gram van 2,55 voor I#95

C/nl I 0l«l I wr CiC 150 gram van 1,80 voor g^tmO

BOTERHAMWORST.50.3. vanasvoc. 0,95

HAlVI 150 gram van 2,25 voor l#/0

Tot ziens bij uw tast-toe-siager
Grote Krocht 7 (naast A.H.)

HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).

HAARLEM: Zijlweg 102

HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18

Zandvoort Housing Serice

.biedt te huur aan

grote kamer met serre
Gr. keuken, douche en toilet.

750,- p.m. Borg vereist.

Ook nog appartementen voor 1 pers. in

Haarlem te huur.

Jnlichtingen 02507-14696

Kostverlorenstraat 90

Dit royale

gelegen in het groene deel van Zandvoort,
verkeert in perfecte staat van onderhoud.
Dit móét u van binnen zien. Daarom houden
wij op zaterdag 22 aug. en zondag 23 aug.

van 13.30 tot 15.30 uur

OPEM HUIS
opdat u zélf de sfeer kunt proeven.

Prijs-idee; f 2OO.O0O,- tot f 300.000,-.

Koopruil flat Zandvoort is event. ook mogelijk.

Verdere inlichtingen:

CEMSE fVlAKELAARS O.G.
Tel. 02507 - 1 26 14, na 17.00 uur:

02507-1 24 10.

^ ^
^

Voor af uw snacks kunt u terecht

bij:

Ook verzorgen wij (uitsluitend

op bestelling) borrelhapjes en

diverse opgemaakte schalen

salades

:aimsaiade

Vondellaan 1B. 02507-16227

P. S. - Met ingang van 2 september t/m april

1982 zijn wij elke woensdag gesloten.

Met zonneschijn en

bloemen dansend
door het leven.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltcsiraat 65 - Zandvoort

Tel. 02507 -120 60

De specialist voor al uw bloemwerken.

Vooral uw
SCHilDER-, BEHANG- en Wm/VERK

A. J. KLEINHOUT
Eendrachtstraat 30 - Haarlem

Te!. 023 - 32 47 78

PEVCEOT
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Josefisraëls in Zandvoort
De vader van de Haagse schilder-

sclwol is de begaafde Groninger
jongen Jozef Isrqeh geweest. Nu zijn

sehooljuren moest hij, zoals het ge-

woon was in die dagen, thuis mee-
helpen om de kost te verdienen. Hij

deed boodschappen voor zijn vader

die een wisselkantoor had aan de
Vismarkt en had vooral in de namid-
dag de zorg voor hel kantoor. Wan-
neer er niet veel klanten kwamen dan
kon hij zittend achter de lessenaar

alle mogelijke potloodschelsen ma-
ken. Toen hij eens een tekening had
gemaakt van een pijpenkoopman op
de markt, waren verschillende klan-

'

ten. die dat haddeif gezien zo en-

thousiast, dat zij er bij zijn vader op
aandrongen hem naar de schildersa-

kademie in Amsterdam te sturen.

Zijn leerjaren

In Amsterdam kreeg hij les in teke-

nen en schilderen van twee romanti-

sche heren die in die dagen bekend-
heid hadden gekregen door hun
historische voorstellingen, namelijk

J.A. Kruseman en J.W. Pieneman.
Technisch heeft hij veel van hen
geleerd maar toch leefde er in hein

iets anders.

Dal andere vond hij in 1845 op een

renioonsre/ling te Amsterdam waar

hij gegrepen werd door de schilderij

van A. .Schcffer: ..Grelchen aan het

spinrekken". Dit opende voor hem
het perspeklief naar een wal drome-
rige en romantische uitbeelding van
de natuur en dit ging hij zoeken in

het mekka van de schilderkunst tul

die dagen in de Franse hoofdstad
Parijs.

De stap

Hoewel hij ook heel wal kennis uit

Parijs mee terugbracht, had hij toch

nog niet de juiste weg gevonden die

hij wilde gaan. In Amsterdam terug-

gekeerd bleef hij in de wereld van de
historische schilderijen doch hij voel-

de zich daar niet toe geroepen.

In een brief kort voor zijn dood in

1909 aan M. Schmid te Aken komi
hij met deze woorden op deze le-

vensperiode terug ,,dat de historie-

schildering hem in de kunst niet

verder bracht, daar hetgeen men
maakt dan niet naar de natuur is

nagevoeld.

"

Maar waar moest hij de natuur,

zoals hij deze wilde vastleggen gaan
zoeken? Een oudere broer van hem
hielp hem daaraan. Omdat hij in

1853 veel gesukkeld had, gaf hij hem
de raad om minstens een jaar naar

Zandvoort te trekken. ,,De frisse

lucht daar zou hem over de ziektes

heenhelpen", zo zei hij ,,en wie

weet: Je vindt in dat aardige plaatsje

de natuur waar je zo naar verlangt".

Inwoning

Jozef volgde de raad van zijn broer

op. Hij kwam in kontakt met een

visser.sgezin en vroeg of hij daar

voor een tijd mocht wonen. Nu
waren de Zandvoorters in die dagen
zeer gastvrij. Hoewel ze zelf nauwe-
lijks over leefruimte beschikten, wil-

den zij toch plaats maken voor die

vriendelijke mijnheer die, zo werd er

verteld, alleen maar in Zandvoort
beter kon worden. Hij moest maar
genoegen nemen ntet een bedstee in

de woonruimte en met het eten, dat

Door B. Voets

hoofdzakelijk uit vis bestond.

Welke het vissersgezin is geweest,

wordt niet in de korrespondentie van

Israels genoemd. Misschien voelde

hij zich, toen hij in het voorjaar van

1854 zich in Zandvoort vestigde, te

ziek om indrukken op papier te

zetten.

Schetsen

De frisse lucht deed hem veel goed |

en al heel gauw greep hij naar zijn

schetsboek om dat ttionie wal hij in

het eenvoudige Zandvoort vond vast

te leggen. Het boek raakte vol van

motieven en composities die laier lot

basis van een schilderij konden die-

nen. Eén van de meest beroemde
stukken, hei m 1857 gcntaakie schil-

derij ,, Langs moeders graf'.

De compositie is naar een .schels van

Zandvoort, de kleding van de visser-

man en zijn twee kinderen was de

dracht van de vissersbevolking alléén

hebben voor de personen van drie

mensen van de familie Hclweg uit

Amsterdam geposeerd, waar I -aels

na zijn verblijf in Zandvoort een

gelukkig onderkomen vond.

Ook in verschillende stukken van de

zee, de vissersscheepjes en de be-

manning is iets terug te herkennen

van de sfeer van Zandvoort uit het

midden van de 19e eeuw. Men kan

aan de hand van deze schilderstuk-

ken zeggen dat Israels de inspiratie

heeft opgedaan toen hij in Zand-

voort lussen de vissers woonde en

dat op deze wijze Zandvoort ook een

bijdrage heeft geleverd aan de ont-

wikkeling van de Haagse school.

Weekenddiensten
Datum 22-23 augustus 1981

ARTSEN; Huisartsenpraktij Bouman,
Mol en Ridderbos.
Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Andcrson tel. 12058, Drenth tel.

13355, Fiieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor algeme-
ne informatie tel. 023-320202 (dag en
nacht).

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

POLITIE: telefoon 13043.

TANDARTSEN: telefoon 023-313233. BRANDWEER: telefoon 12000.

WIJKVERPLEGING: zr. A. Boschma,
Linnaeusstraat 7, flat 4, Zandvoort, tel.

14277.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Muider, tel. 13185.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. Ouds-
hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zand-
voort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023-

313233.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk, Kerkplein:
10.00 uur Ds. C. Mataheru. Bediening
H. Doop (chrcche aanwezig); 19.00 uur
Gastendienst in de Gereformeerde
kerk, Julianaweg 15.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:

9.30 uur Ds. P. van Hall; 19.00 uur
Gastendienst, door medewerkers Ge-
meenschappelijke werkgroep.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15:

10.30 uur de heer G. Vlutters van
Uithoorn. (Rooms Kath.).

Rooms Katholieke kerk. Parochiekerk
St. Agatha, Grote Krocht:
Zaterdag 22 augustus: 19.00 uur Eu-
charistieviering met orgel en samen-
zang: 20.00 uur Eucharistieviering in de
Duitse taal (laatste uitzending in dit

jaar).

Zondag 23 augustus: 8.45 uur Stille

Eucharistieviering; 10.45 uur Eucharis-

tieviering met medewerking van het St.

Caecilia-kerkkoor.

Radiokcrk Bloemendaal, Vijverweg 14:

9.30 uur Ds. E.Th. Thijs (Startzon-

dag); 19.30 uur Ds. L.J. Boeyinga.

Nieuw Apostolische kerk:

Tot nadere aankondiging zondag 9.30

en 16.00 uur, woendag 20.00 uur dien-

sten in gebouw Madoerastraat 1, Haar-
lem-Noord.

Volle Evangelie Gemeente
Zondagmorgen 9.45 uur dienst in ge-

bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELUK
WERK ZANDVOORT: Noorderstraat

1, telefoon 13459 (b.g.g. 023-320899 of

320464). Spreekuur op werkdagen van
9.00 tot 10.00 uur, maandagavond van
7.00 tot 8.00 uur. Verder volgens af-

spraak. Voor eze hulpverlening, be-

schikbaar voor iedere inwoner van
Zandvoort geldt dat er voor de vrager

geen kosten verbonden zijn.,

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk.

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

STICHTING WUKRAAD NIEUW
NOORD: telefoon 18083.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VOERS (CPA): ongevallen telefoon

023-319191, besteld vervoer 023-

319377.

Burgelijke sland

Geboren: Saskia Margaretha, d.v. D.J.

Spanjaard en M. Mantel.

Ondertrouwd: M.H. P.M. Eijsvogel en

A.J.M. Stalenhoef.

Overleden: Christiaan P. Taminiau, 83

jr.; Wilhelmina M. Oostendorp, 89 jr.;

Henriètte Donkervliet, geb. Oeges, 80

jr.; Hendrik Visser, 67 jr.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week

Datum HW LW HW
20 aug. 7.12 3.1119.34

21 auu. 7.51 3.44 20.12

22 auu. 8.38 4.19 21.03

23 aug. 9.43 5.08 22.11

24 aug. 10.59 6.15 23.36

25 auu. 12,24 7.38 -
26 auc. 0.58 8.58 13.44

27 aug. 2.06 8.58 14.48

Maanstaanden: 22 augustus LK
uur

Maandag 24 augustus doodt!

i

LW
15.24

15.59

16.41

17.37

18.49

20.14

21.37

22.46

15.16

(Ad\crieiuie)

^be^reenery
is ons uiterst gezellige place-mat-restaurant,

praktisch óp het strand van Zandvoort, waar vanaf
12.00 tot 24.00 uur, tegen érg scherpe prijzen zeer

smakelijke schotels worden geserveerd...

Bijvoorbeeld een dagschotel is er al voor slechts f 1 5.-

een forel met alles erop en eran is er al voor f 18.50
en een kindermenu is er zelfs al vanaf f 1 .1 .50.

Daarvoor kunt u met uw gezin nog eens gezellig

uiteten gaan!

badhuisplein 7

zandvoort

inlichtingen en
reserveringen:

02507-12144

ir

ZANDVOORT - Wethouder van

volkshuisvesting en sociale zaken, de
heer K.C. van der Mije Pzn is tot en

met 31 augustus wegens vakantie afwe-

zig. Er ^a\ deze tijd dus geen spreekuur
gehouden worden.

•

. .,
.^jRandstad' PuMéattew ;?*

Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
;, telefoon

02977-28411

inüuj

bibliotheek

FILMBNN
Vrijdag 28 augustus 21 00 uur

DimerJticare Venezia van
Franco Brusati Toegang vri)

FONOTHEEK
Aanwezig 930 klassieke platen,

500 populaire platen 350 jazz-

platen. 1200 pop-platen, 100
platen mot volksmuziek. 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord

Openingstijden:
maandag 19 00-21 00 uur
vrijdag 15 00-17 00 uur
vrijdag 19 00-21 00 uur

Pnnsésseweg/Zandvoort

Werken Jan Cremer

ZANDVOORT - Van 17 augustus

t/m 7 september aanstaande zal in de

Openbare Bibliotheek aan de Prinses-

seweg een overzichtstentoonstelling ge-

houden worden van de werken van Jan

Cremer.
De boeken van deze schrijver kunnen
geleend worden tijdens de openingsu-

ren van de bibliotheek, te weten:

maandag 15.00-17.00 en 19.00-21.00

uur; dinsdags van 10.00-12.00 uur en
15.00-17.00 uur; woensdag 13.00-17.00

uur en 19.00-21.00 uur; vrijdag hetzelf-

de als woensdag.s en zaterdags van
10.00-14.00 uur.

(A'lu-nt nlicl

is ons cabaret van internationale allure...

ledere zaterdag- en zondagavond treden daar
bekende artiesten voor u op, terwijl ü geniet van

een uniek warm- en koud buffet...

Zaterdag 22 augustus treden van 1 9.00 tot 01 .00 uur
voor u op hel orkest Koos van Beurden en het trio

Los Alegres met Spaanse muziek en sleei-show...

Zondag 23 augustus treden van 19.00 tol 24.00 uur
voor u op hel Combo van Doorne met zang van

Conny Kamp...

De kosten voor zo n fantastische, héle avond uit

,

bedragen: inklusiel champagne-cocktail, het werkelijk

unieke warm- en koud buflet en uiteraard koffie,

f. 75,-- p.p...

Zorg dat iJ daar ook eens bij bent!

badhuisplein 7

zandvoort

inlichtingen en
reserveringen:

02507-12144 1^

(Advcrienlicl

Met het Zaodvoorts
Nieuwsblad
naar Göteborg
Wie vaart er mee?

Buitenkansje voor lezers van Randstad
Publicaties. Speciale Longweekendtrip
naar Göteborg voor lezers van dit blad.

Een paar dagen vrij? Er een paar dagen

zorgeloos tussenuit? Dat kan! Tor Line

organiseert, in samenwerking met
Randstad Publicaties, een speciale ken-

nismakingstrip, een ,,Longweekend"

van zaterdag 12 tot 15 september a.s.

per luxe cruise-schip van Amsterdam
naar Göteborg v.v. met één overnach-

ting in een viersterren-hotel te Göte-

borg, de „Tuinstad van het Noorden".

Het aantal deelnemers is onbeperkt en

onze lezers kunnen er zeker van zijn,

dat zij tijdens deze trip alles zullen

vinden zoals we ons dat voorstellen op
zo'n extra vaarvakantie, en dat nog wel

tegen een voordeel-prijs! Kom, breek

er eens even tussenuit. Boek snel, lees

alles wat er in deze editie over dit

buitenkansje gepubliceerd staat en

handel, voordat Tor Line het ,, helaas,

we zitten vol!" moet laten horen! Zwe-
den zien, heeriijk ,,relaxen", lekker

(en verantwoord) eten.... Wie vaart er

mee?

Pleziervaren met Tor Line:

Valkommen ombord

De grote zeekastelen van Tor Line

bieden zóveel mogelijkheden om u te

vermaken, dat de ruim 23 uur durende
trip van Amsterdam naar Göteborg (of

terug) een vakantie in uw vakantie is.

Wie rust zoekt, vindt aan boord gerie-

felijke plekjes om (samen) alleen te

zijn. Of gezellig te praten of even een
frisse neus op te halen aan dek. En wie

feest wil vieren zoekt de bar op, waar u

kunt dansen. Of de nachtclub waar
vermaarde artiesten voor een prima

stemming zorgen. Ook is er een casino

met roulette en Black Jack tafel.

Niets is verplicht aan boord. U kunt

doen en laten wat u wilt. Lekker
languit luieren in de komfortabele (gra-

tis) dekstoelen, zwemmen, een sauna

nemen, (taxfree) inkopen doen in de
zelfbedieningswinkel. Kinderen kunt u

naar hartelust laten ravotten in de

speelkamer. En in het café op dek 6

ruikt het naar vers gezette koffie! Het is

mogelijk aan boord geld te wisselen en

te telefoneren. Alle hutten zijn per lift

bereikbaar.

Göteborg: stad vol

bezienswaardigheden

Göteborg, de toegangspoort tot Scan-

dinavië, is een interessante stad. Als

belangrijke internationale havenstad

bruist ze van bedrijvigheid. Maar ook
vindt u er onverwachte oases van rust:

parken die zó groot zijn, dat u er zich

ver buiten de stad zult wanen. Wie
geïnteresseerd is in de historie en de

kuituur van Zweden, vindt in Göteborg
een tiental musea en talrijke overblijf-

selen uit de geschiedenis. Ook zijn er

vele voorbeelden te zien van eigentijd-

se Scandinavische architektuur.

Göteborg is een unieke stad om te

winkelen. Er zijn meer dan 5.(K)0 klei-

ne en grote winkels en warenhuizen,

vaak in winkelcentra gegroepeerd.

Het oudste van het oudste vindt u in de

imposante Antikhallarna, de grootste

permanente antiekbeurs van Scandina-

vië. En het nieuwste van het nieuwste

vindt u in de talrijke shops voor mode,
interieurkunst, goud en zilver. Even

wennen is het als u zin in een biertje of

borrel hebt en daarvoor een bar wilt

binnenstappen. In bars wordt voorna-

melijk gegeten. Behalve een paar soor-

ten licht bier worden geen alkoholische

dranken verstrekt. U kunt er wel melk
krijgen, of koffie, thee en frisdranken.

Café's zoals wij die kennen zult u in

Scandinavië tevergeefs zoeken. Nage-
noeg alle restaurants hebben een volle-

dige vergunning, evenals de meeste
hotels. Sterke dranken zijn, om over-

matig gebruik tegen te gaan, bijzonder

hoog met accijnzen belast.

Göteborg telt belangrijke cabarets en
theaters. Het plein Götaplatsen is het

kulturele hart van de stad. Rondom het

imposante beeld van Poseidon vindt u

het Stadstheater en het Concertge-

bouw. In het Stora Theater vinden

regelmatig uitvoeringen plaats van ope-

ra's en operettes. U merkt dat u zich

's avonds ook niet hoeft te vervelen in

Göteborg.

Tor Line Fjordentocht:

een unieke excursie

Samen met de Zweedse organisatie

,, Interbus" arrangeert Tor Line op

maandag een boeiende tocht door het

mooie landschap van Bohuslan. Deze
streek ten noorden van Göteborg, .met

zijn grillige fjordenk ust, uitgestrekte

bossen en schilderachtige vissersdorp-

jes, is zó fraai, dat de Zweden zelf er

graag hun vrije tijd doorbrengen. Ge-
durende deze ongeveer zes uur duren-

de excursie wordt u begeleid door een

Nederlands sprekende gids. Onderweg
geniet u van een heerlijke lunch, het

befaamde Zweedse SmórgSsbord.

Speciale vierdaagse Longweek-
endtrip naar Göteborg in samen-
werking met Randstad Publica-

ties, Aalsmeer, vertrek zaterdag

12 september.

1. Reisschema Longweekendtrip

Gólcborg
Zaterdag 16,30 uur:

vertrek per m.s. Tor Britannia/Tor

Scandinavia van Amsterdam naar Gö-
teborg.

Zondag ca. 13.30 uur:

aankomst aan de Tor Line-terminal in

de Skandiahamnen te Göteborg;

na ontscheping transfer per bus van de

terminal naar eersteklas hotel, alwaar

verblijf voor één nacht in kamers met

bad /douche, toilet, radio /t.v. en tele-

foon;

's avonds diner in het hotel.

Maandag vanaf ca. 8.00 uui:

ontbijt in het hotel.

Ca. 9.00 uur:

vertrek vanuit het hotel voor een fjor-

dentocht van ca. 6 uur per luxe touring-

car met Nederlands sprekende gids(e),

inclusief lunch (Smorgisbord) en route,

en eindigend in het centrum van de

stad, alwaar rest van de middag ter

vrije beschikking \oor shopping.

Ca. 19.30 uur:

transfer vanaf het hotel naar de Tor
Line-terminal in de Skandiahamnen.
20.30 Uur:
vertrek per m.s. Tor Scandinavia /Tor
Britannia van Göteborg naar Amster-
dam.
Dinsdag ca. 19.00 uur:

aankomst te Amsterdam, waarna ont-

scheping.

2. Tarieven

Wij kunnen u bovengenoemd arrange-

ment aanbieden tegen het volgende
speciale tarief:

,, Longweekendtrip Göteborg":
ƒ425,— per persoon, volwassenen; -

ƒ 395,— per persoon, kinderen t/m 15

jaar.

3. Wat is inbegrepen

a. Busvervoer van een centraal punt te

Aalsmeer naar de Tor Line-termi-

nal in de Suezhaven en terug.

b. De overtocht Amsterdam-Góte-
borg-Amslerdam op basis van 4-

persoons standaardhutakkommoda-
tie zonder privé-faciliteiten.

Voor hutakkommodatie met privé

douche en toilet gelden de volgende
toeslagen per persoon, retour:

4-pers. luxehut, incl. douche /toi-

let /airconditioning ƒ80,— p.p.

3-pers. lu.xchut, incl. douche /toi-

let /airconditioning ƒ 120,— p.p.

2-pers. lu.xehut, incl. douche /toi-

let /airconditioning ƒ 160,— p.p.

1-pers. luxehut, incl. douche /toi-

let /airconditioning ƒ320,— p.p.

c. Busvervoer van de terminal te Gö-
teborg naar uw hotel in Göteborg
en terug.

d. Eén overnachting in eersteklas ho-

tel te Göteborg op basis van onder-

brenging in kamers met bad/-

douche, toilet, radio /t.v. en tele-

foon; ontbijt inbegrepen.

Toeslag éenpersoons kamer ƒ 25,

—

per persoon.

e. 's Avonds diner in het hotel te

Göteborg, alwaar overnacht wordt.

f. Eeii ca. 6 uur durende fjordentocht

door het landschap van Bohuslan

onder leiding van een Nederlands

sprekende gids(e) met lunch (Smor-

^bord) onderweg.

Vertrek fjordentocht: maandag-

morgen ca. 900 uur vanaf het hotel

in Golehorg, alwaar o\ernacJit

wordt.

g. Acht (8) mealcoupons van

SwCr. 17,— per persoon voor ge-

bruik aan boord in het cafetaria/ •

grillroom / scifservice-gedeclte.

Wel moeten wij er de aandacht op

vestigen dat overige maaltijden en

dranken aan boord en aan de w,il,

alsmede verzekeringen, niet zijn inbe-

grepen.

4. Vertrekdatum

Het aangeboden arrangement is v.iii

toepassing: met vertrek op de volgeiKle

data: zaterdag 12 t/m dinsdag l.S

september.

Indien u geen gebruik wenst te maken
van de onder a en c. vermelde ver-

voersmogelijkheden, geldt de regeling

dat men personenauto's gratis k.in

meenemen, ongeacht het a.intal inzit-

tenden.

\

•VERSTANDIG-BESLUIT-.BON

Ja, ik ga mee! Boek mij voor 4- (met bloklettcrs invullen en

da.igse Longweekendtrip naar Gote- inleveren b\] RandsUitt Puhlica-

borg van 12 tot 15 september 19S1 iics,

Dcirpsstt.K'.t S. AaKnieci . lel

(I2y77-:s4il)

Mevr / Mcj / De Ilccr*_

StM.lt

Postcode woonpl.iais.

Tel nr .\ ,l'11. \l PCI KvlJU i\_

Aaiu.il kindoren t
' in 15 jaar_.

\V. neem wel geen' auto mee (cvt, luei KeiUeken \crnKiik'nl.

Toeslag vooi 4-pers knchiil |,i ii<'r"

Toeslag voor .i-pcrs hivchut |.i nco'

Toeslag voor 2-pcrs luxcliiit i,i ik'l''

Toeslag voor cenpersoonsk.inier in liotel |.i net'*

* doorhalen wal niet verlangd resp. \,ui toepassing i^

flMlMlMllMlIillMJlMMlMIiM^MMMMlMflMMlllM^^
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Stichting JHVU
centrum voor vormings-, ontwikkelings- en kreativiteitswerk

Inlichtingen over onderstaande cursussen vanaf heden verkrijgbaar op ons kantoor:

KAMPERSTRAAT 37 - HAARLEM - TEL. 31 37 26 / 32 78 38
Geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00-13.00 en 19.00-21.00 uur.

CURSUSSEN:

Aquütelleren

Autoiechniek
Balspelen

Bandkaarrweven
Batikken

Bewegingsleer
Binnenhuis architectuur

Biologie

Bloemen van7i)de

Bloemschikken
Boekbinden
Boetseren

Bndge
Calligrafie

Communicatie
Oansexprcssie
Decoratief tekenen

Doe het zelf

Duits

Edelsmeden
E H.B O.

Engels

Etsen

Filmen

Filosofie

Fotografie

Frans

Getouwweven
Grieks (modern)

Gymnastiek

Haarverzorging

Handsch rif Iverbe lering

Hindelooper schilderkunst

Houtarbeid

Houi5ni|den

Ik en mijn omgang
Italiaans

Italic handbclirift

Jazi-ballet

Kantklossen

Kind en kreativneit

Kinderpsychologie

Kleur en vormstudie
Koken
Kostuumnaaien
Kunstgeschiedenis

Latiin

Maatschappi|leer

Machineschrijven

Make up
Marokkaans
Menselijke verhoudingen
Metselen en pleisteren

Muziek
Navigatie

Nederlands
Nederlands voor

buitenlanders

Nederlandse letterkunde

Noors

Ontleden

Open School

Politiek

Poppen maken
Polten bakken
Psychologie (algemeen)

Rekenen
Ritmische Gymnastiek
Russisch

Schilderen en behangen
Schoonmaken
Siersmeden
Spaans
Spinnen
Spreken in het openbaar
Sprookjes, mythen, sagen
Stenografie

Stoelen matten
Stofversieren

Tekenen en schilderen

Theater

Toneel
Turks

Vergadertechnieken
Video
Volksdansen
Vos-cursus
Vrije expressie

Wandkleden
Weven
Ycqa

Zeefdrukken
Zweeds

LFZINGENen
EXCURSIES

Robert Schumann
Kastelenlocht Utrecht

Donaudelta - Vogeldelta
,,Flying Wilma" inde
specerijenrace

Hinduisme, oost en west
Dieren en landschappen
in Nederland
Wandeling Middenduin
Spaanse schilderkunst

Wandeling landgoed
,, Gooilust"

,, De Zwerver"
Kunstschatten Florence
Sicilie

Een natuurlijker bos
Londen en omgeving
Excursie Textielmuseum
Gevelstenen en
mythologie

Histonsche plaatsen

Frankrijk

Hollandse schilderkunst

Frans Halsmuseum
Dolomieten
Filmserie

AANVANG CURSUSSEN 21 SEPTEMBER A.S.
Programma verkrijgbaar bij onderstaande adressen:

Stadsbibliotheek en -leeszaal. Doelenplein en alle filialen;

VVV-kantoor, Stationsplein 1 - M.A.I.-buro, Stationsplein 2;

Stadhuis - Grote Markt -Wijkcentra in Schalkwijk:
Gemeentehuizen en leeszalen in omliggende gemeenten.

tekoop/fehuur

Hoofddorp
Bedrijfspand totaal groot circa 2.240 1#

inkl. circa 415 m^ kantoorruimte

• verwarming
• verlichting

• ruime parkeergelegenheid

Zadelhoff Amsterdam
020-766464i
makelaars Siaxaieuis o g^
(lijsscltiolplanisoon 12^

poslbus 7372

\akantie is: met z'n aflen

naar Schiphol,en eten inAviorama.
Vlic^rtiiiKcn kijken op het phttruiTncn in 't miisciini. Mensen /,ien..Ie<'ven in een andere werelil wanen.

KnilanKezelÜKmet z'n allen eten in Restaurant Avinrama. npde :!e verdieping van het slatinns-

Kehmiw mi't een hiieienihiit^cieht op hel luchthaven plallorm.

f
, Exotisch Tafelen

Voor f22,.')() per persoon (en f 11,25 voor

kinderen tot 7 jaar) heeft ii keuze uit

1.") authentieke .lavaanse K<'rechten.

zo veel en Zo vaak tl wilt. Elke daji- van

12.(|()-i:).0(l uuren 17.(1(1-20.01) mir. - -

In het weekend van 12.00- li).0(Uuir.

Neerlands Trots

Meer zin in biefstuk, jfestonfde palinw. ijrachtijr

vlees of verse vis'.' Voor zo'n f26.- pi'r per.soon

kiijjrt II i'cn vorstelijke

, __^l^' maaltijd (en een kinilermenii
'"* voor f 10,-). Alleen in 't weekend

van 12.00- 21.00 uur.

Wilt 11 een desillusie voorkomen'.' ReseiTeerevcn

020-1Ö2 1.')(). Horei-a KxploiUitie Maatsi-haiipij

Schiphol B.V.
a^orama

Nu ook per .spoor bereikbaar! 'Cj//c<j/cl//'i^/^

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars & taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

herman heljermansweg 6, amsterdam-z., telex 18143

onbeperkt
vis eten

elke maandag
t/m vrijdag (31/8/81)

voor de te gekke
prijs van

Zeven nieuwe restaurants

j* boven Nederlands peil

afCCT'S Ri|kswegA4. 6kilomeler
"'"""'"""'

len zuiden van Schiphol

Telefoon 02526-86841

mii
Rick's Restaurant Jutphaas

Nedereindseweg 203

Nieuwegein

Rijksweg A2, bij Ouderijn

03402-31579

DOE MÉÉR ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortom, zoveel mogelijk voor de
OOEHETZELVER

Zaterdags geopend tot 16.00 uur.

's Maandags gesloten.

's Middags van 12.30- 13.30 uur gesloten.

PULAJOEGOSUVISCH RESTAURANT

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerectiten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16^0
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Leuke
bijverdienste

Ogilvie/ Marktonder-

zoek BV vraagt:

DAMES EN HEREN
voor het houden van

vraaggesprekken (inter-

vieuws). Schrijf of bel

naar: SarphatiekadeS.
1017 WV Amsterdam.

Tel. 020 - 235400
(Ook 's avonds en het

weekend)
B.g.g. 020 -245315.

modem
bedrijfecomplex

Heemstede

JAZZBALLET
Jeugd vanaf 6 jaar, speciale scholierenclubs

na schooltijd; volwassenen overdag en
's avonds.

Aanmelden:

Oance-academie Nauwelaerts de Agé
Bloemendaalseweg 152 - Overveen

Tel. 023 -26 55 21

4»»»»»»»

KOOIJMANS

FORDOTO

' ZANDVOORT
Ampèrestraat 10

(naast Colpitt)

Tel.02507-1 69 25.

b.g.g. 132 42

Ford varkoop en
service.

Ook voor diverse

merken inruilauto 's.

Te huur op eerste klas lokatle

kantoor- en bedrijfsruimte,

bestaande uit:

• circa 1.500 m^ kantoor-Zshowroom-

ruimte v.v. akoestische plafonds,

elektrische installatie inkl. inbouw-

armaturen

• circa 4.200 m^ bedrijfsruimte,

eventueel in kleinere units, geschikt

voor opslag, distributie e.d., vrije

hoogte 6,25 meter

• ruime parkeergelegenheid

• direkt te aanvaarden

Tickets naar
zonensneeuw.

lEEMSTEOE;
Binnenweg 67 - Tel. 023 - 29 00 50

Zandvoortselaan 179 - Wilhelminaplein 21

J. vanGovenstraat20 - Amstellaan9

ZABMDVOORT:

OPGELET
Uit verhuur worden nu de z.g.a.n. ChaMaitowc

(e«n»«B bouwjaar juni 1981, met
1M 2000.- verkocht. Pak deze kansl

BERGMAN CARAVANS
Leldsevaart 189, Noordwijkerhout,

telefoon 0S23-2649.
Bij hotel Piet Gijs, ca. 500 m langs het water

„_. richting Noordwijk.
Vmkoop VmtMui Vouwwagens
Ocoraore ^TS^^V Voortanten

R«l*fitie gf IkV AecessoifBi^
Zadelhoff Makelaars

070-643955
020-766464

makelaars & taxateurs o.g.

12 zadelhoft-vestlgingen in nederland

t;/iiPUl|©Gd

SPECIALITEITEN
Restaarant
^Gbalêt Het Witte Hols*^

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-2S6057
Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaalfondue-restaurant

tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levendepianoklanken ofvoor
uw receptie en party.

Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023-31 70 58

voor iedereen en direct beginnen.

Opl. A-en B-diploma KNZ8,
kind. en volw., moeder/babyzwemmen.
Spec. crawl- en jeugdprestatiecursus.

Conditie- en zwemgymnastiek.
Vrijzwemmen.

Sportacademie

Nauwelaerts de Agé
Bloemendaalseweg 152, Overveen,

telefoon 023-265521.

OPEN HUIS
op zaterdag 22 augustus van

14.00-16.00 uur.

Anton Coolenlaan 29, Uithoorn.
HOEKHUIS

met garage en berging, diepe tuin. Ind.: hal. toilet,

Z-woonkamer, keuken. Ie verd.: 3 slaapkamers, badk.
met ligtwd, 2e toilet. 2e verd. : slaapkarrrer met dak-

kapel, berging, cv gas.

Koopsom huis 210.0QO,- k.k.

Garagon.o.t.k.

Inlichtingen:

MAKELAARSKANTOOR O.G.

G. R. Rijsterborgh bv
Woitelijk halfrond 487, Amstolveen,

telefoon 020-451146. na kontooruren 020-431336.

Grote Krocht 34-36 - Tel. 02507 - 1 69 41

De nieuwe winterprogramma's liggen alweer

voor u klaar. Boeken kunt u ook al. En waar boekt u beter

dan bij de Rabobank. Dan weet DA||n||«inl? fü^ü
u immers zeker dat 't goed zit. HOUUUfillll fjÊÊÊ

Oókgoed in reizen.

Niet gebonden aan de

schoolvakanties?
Profiteer dan nu van onze gunstige

na-seizoenprijzen en verwen uzelf in onze
moderne, 6-persoons komf . stenen

bugelows gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park rest. /bar, verwarmd overdekt

zwembad, tennisbanen, midgetgolf,

windsurfing, etc.

Inlichtingen & reservering:

Vrije-tijdspark Ermerzand

Dalerstraat, 7843 PE Erm,
telefoon 05915-4018

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: JERZY KATLEWICZ

WINTERSERIES 1981-1982 Concertgebouw Haarlem

Gastdirigenten:

SERIE A

ROELOF VAN DRIESTEN, TILO LEHMANN. JACQUES MERCIER,
DAVID PORCELIJN, ELYAKUM SHAPIRRA

6 dinsdagavondconcerten op
6 okt., 3 nov., 1 dec, 12 jan., 2 febr., 2 maart 20.15 uur

solisten : PJOTR PALECZNY, MITSUKO UCHIDA - piano
ULF HOELSCHER, EDITH VOLCKAERT - viool

FRÉDÉRIC LODÉON - cello

GLEN WILSON - clavecimbel

abonnement 6 concerten ƒ 80,

—

losse kaart / 16,-

SERIE B

SERIE C

SERIE 2

6 vrijdagavondconcerlen op
16 okt., 13 nov., 11 dec, 8 jan., 12 febr, 12 maart 20.15 uur

solisten : ARNALDO COHEN, DANIEL WAYENBERG - plano

JEAN-JACQUES KANTOROW, AARON ROSAND - viool

GODFRIED HOOGEVEEN - cello, JACQUES MEERTENS - klarinet

abonnement 6 concerten / 70,— losse kaart ƒ 14,

—

3 vrijdagavondconcerten op
23 okt., 18 dec, 19 febr. 20.15 uur

solisten : GIJSBERT BETHS - viool

JARD VAN NES - alt, HENK VAN ULSEN - voordracht
KOOR KATHOLIEK HAARLEM

abonnement 3 concerten / 35,— losse kaart y 14,

—

3 zondagmiddag familieconcerten op
22 nov., 17 jan,, 21 maart 14.30 uur

solisten : BRUNO LEONARDO GELBER - piano
THEODORA GERAETS - viool

ROBERTA ALEXANOER - sopraan

abonnement 3 concerten ƒ 35,— losse kaart ƒ 14,

—

abonnement kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene(n)

I 9,— losse kaart ƒ 5,

—

advies minimum leeftijd kinderen 6 jaar

combinatie-abonnement SERIE A-l-B ƒ 140,

—

combinatie-abonnement SERIE A-fC ƒ 105,

—

combinatie-abonnement SERIE B-(-C / 95,

—

passe-parlout SERIE A-t-B-f C ƒ 165,—

Abonnementsverkoop en plaatsbespreken bij het Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13

van 10 tot 15 uur; telefonisch 023 - 32 09 94 van 12 tol 15 uur.

Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten verkrijgbaar bij het Concertgebouw
en de administratie van het N.P.O., telefoon 319248.
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over de finishlijn ging. was de winnaar.

Tientallen malen flit.sten de brommer-
tjes voorbij, waarbij vele premies wer-
den uitgedeeld, beschikbaar gesteld

door de Zandvoortsc middenstand.
Zelfs politie was op een solex paraat

om de deelnemers eventueel bij snel-

heidsovertredingen of gevaarlijk rijden

te kunnen berispen. 1 let bleek echter in

het geheel niet nodig, daar, op een

Zelfs de Hermandad was voor deze gelegenheid met een Solex gekomen
om de race ordelijk te laten verlopen (foto: Europress).

Nieuwe expositie in

Cultureel Centrum
ZANDVOORT - In het Cultureel

Centrum aan het Gasthuisplein is

zaterdagmiddag om halftwee onder
vrij grote belangstelling een nieuwe
expositie geopend, die wordt gehou-
den t/m 13 september, dagelijks

van halftwee tot vier uur, behalve

op maandag en dinsdag.

De opening geschiedde door ene Jan
van der Meer (in welke functie is mij

niet bekend), die ook het geëxposeerde
wat nader toelichtte, waarna de artis-

tiek leidster van het centrum tot de
officiële opening van de expositie over-

ging-

Er is weer heel veel moois te zien op
deze nieuwe tentoonstelling. Wat mij

bijzonder trof, was de variatie, die in

het werk van de kunstenares.sen - het

(Advcrieiilics)

zijn er ditmaal zelfs vijf - tot uiting

komt. Men zou zo op het eerste aanho-
ren geneigd zijn te zeggen dat men op
een expositie van wandkleden, - want
die zijn er in hoofdzaak - al snel

uitgekeken geraakt, maar niets is min-
der waar, want het is allemaal even
boeiend en interessant door de grote

verscheidenheid, daar elke kunstenares

haar werk op de haar eigen wijze

behandelt, terwijl de kunstzinnige en
fijngevoelige opstelling, waarin Emmy
van Vrijberghe de Coningh zich op-
nieuw een ware meesteres toont, daar-

toe in hoge mate bijdraagt.

Zo wordt u op het gebied van de
wandkleedsierkunst geconfronteerd

met bijzonder mooi en tot in de details

uitgewerkte plakkunst en met diverse

textiel-objecten van Irene Sminia. De
als Larense tweeling aangekondigde
Henny en Mies de Groot zoeken het

weer meer in handgeknoopt werk, ter-

wijl Polly van Goolmetten het buiten-

land opzoekt met bijzonder mooi uitge-

werkte en kunstzinnig opgezette sier-

weefkunst. waaronder veel werk van
Finse oorsprong. Het is allemaal even
interessant en boeiend en men doet er

bij het aanschouwen ervan steeds nieu-

we indrukken op.

Zonder ook maar iemand van de

exposanten tekort te willen doen wat

betreft hun artistieke gaven en vermo-

gens, was voor mij persoonlijk het

werk van Oré de Vries-Brandts, wo-

nend en werkend te Amsterdam, het

grote ,,klapstuk" van deze expositie.

Hel is sterk aansprekend werk. kleur-

rijk en zeer fijngevoelig van uitbeelding

met prachtige, sierlijke en soms char-

mante aankleding. Zij toont meest op
zichzelf staande beelden en beeldjes

met een schitterende groep van drie,

opgesteld in een aparte glazen vitrine.

Ik veron-

derstel dat al haar scheppingen zijn

ontleend aan in haar omgeving levende

figuren. Zij hebben dan ook vrijwel

alle eigen voornamci^, die eronder ver-

meld staan. Ik had een dergelijke

kunstuiting tot nu toe nog nimmer
gezien en ik geraakte er niet op uitge-

keken, zó boeiend en interessant

plaatst zij elke figuur vlak voor ons.

Een bijzonder begaafde kunstenares,

waaruit haar liefde voor deze kunstui-

ting sterk spreekt. U moet dit werk
beslist eens gaan zien de eerstkomende
dagen, ook al en vooral, omdat u het

waarschijnlijk nog nooit eerder gezien

hebt.

K. Sr.

(Aclvcricnlics)

17373

Als een goede huur ie ver is

Fraaie vehik

spectaculair
ZANDVOORT - Opnieuw spektakel in

het centrum van het dorp. 0«k de
solexracc trok, evenals de eerder geor-

ganiseerde evenementen in het dorp,
duizenden toeschqjiwers. Ook het deel-

nemers aantal van 456 mocht er zijn.

Dat snelheid niet alt^d borg staat voor
succes bleek bij de solexrace. Geen
snelle rijders, maar de meest artistieke

en fraai opgesierde brommers, zorgden
voor veel vertier rond het parcours.

Reeds in de middag moesten de solex-

race-deelnemers opdraven voor ,,de

keuring", waarbij het ging om de
fraaist en meest origineel uitgedoste

solex. De jury, waaronder televisie-

commentator Frans Henrichs, had het
bijzonder moeilijk om uit de 45 verkle-

de solexen een winnaar te kiezen.

Solexcn, omgebouwd tot formule I

wagens, of zelfs een Fiat 600, diverse

soorten driewielers, enige figuren uit

de Muppetshow en een kip op een
strobaal zorgden voor een geweldige
show.

's Avonds ,,raasden" de brommers
door het centrum, waar een parcours
was uitgezet dat ging via het Gasthuis-
plein, Kleine Krocht, Haltestraat, Swa-
luëstraat. Prinsenhofstraat, Kruisstraat

en finish Gashuisplein. De snelheid was
echter in het geheel niet belangrijk. Er
was een wekker, die na drie kwartier

afliep en wie dan toevallig het eerst

(Adverlenlies)

Randstad Publicaties

Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

enkeling na. steeds fatsoenlijk gekoerst

werd, al ontstond bij het passeren, in

de nauwe straten, wel eens een opstop-

ping, wat echter niet tot grote proble-

men leidde.

Het geheel werd op uitstekende wijze

voorzien van deskundig commentaar
door TT-speakcr De Rooy. Aan het

ludieke gebeuren kwam onverwachts

een eind door het geratel van de

wekker, dic ervoor zorgde dat EV-i.t

Schriivcmaker uit Velsen Noord ,'i,

eerste de finish passeerde vóór /:\n

broer Theo.
Terugblikkend op deze vierde solexi,',-

cc kan gesteld worden, dat dii eveni-

meni een niet meer weg ic dcnkoii

gebeuren is geworden, waarvan v,:st

staal dal deze strijd van de ludieke

vehikels volgend jaar wederom op liet

programma staat.

De uitslacen waren als volgt. De ori;;i-

neelse uitvoering; 1. Wil van Hoven uit

Haarlem als kip op een strobaal. 2.

Olihot/ Bakker uit Beverwijk met i-i.-n

Fiat 6(X); 3. Mike de Winter uit Zansi-

voort met een Formule 1; 4. J. Cousven-

berg uit Elshout; 5. Peter Schravema-

ker uit Velsen-Noord; 6. B. Verhoeven

uit Best: 7. Martin Vermcy uil Uit-

hoorn

De uitslag van de race was: 1. Peter

Schravemakcr uit Vciscn-Noord: 2.

Theo Schravemaker uit Vcïsen-Noord;

3. J. van Doorn uit Den Dungen; 4. Jo

Lammcrs uit Schijnsel; 5. V. Enkhui-

zen uit Zaandam.

„Stereo-Solexen" waren dit jaar ruim vertegenwoordigd.

Standwerlcers concours

uitermate
ZANDVOORT - De heer C. Beuk,
standwerker in bijouterieën, mag
zich sinds afgelopen zondag ,,Pro-
vinciaal kampioen standwcrkcn
'81" noemen. Deze eervolle titel

verdiende hij tijdens het standwer-
kersconcours op de Grote Krocht
waar in totaal zo'n twintig stand-

werkers elkaar bestreden.

Het standwerkersconcours zou eigen-

lijk om twee uur 's middags beginnen
maar omdat ook de Grote Krocht
zondag enige tijd van elektriciteit ver-

stoken was, liep een en ander wat uit.

Voor enkele deelnemers namelijk was
elektriciteit onontbeerlijk om hun pro-

dukten aan de man te brengen. On-
danks deze kleine tegenslag konden
toch alle standwerkers ruim aan hun
trekken komen en het publiek wat in

groten getale was opgekomen heeft dan
ook zeker genoten van de vaak zeer

originele manier waarop de standwer-

kers hun koopwaar aanprezen.

Het concours werd georganiseerd in

samenwerking met de winkeliers van
de Grote Krocht, die ook de prijzen ter

beschikking hadden gesteld. De jury

bestond uit vijf Zandvoortsc dames en
twee heren onder voorzitterschap van.

Jaap Methorst. Na afloop was dit illus-

tere gezelschap unaniem van mening
dat de eerste prijs voor de heer C.

Beuk was weggelegd. Hij hield er

behalve de eer een prachtige beker aan
over. De tweede prijs was voor S.

Kcyzers. die kunstmest voor kamer-
planten verkocht. ,.Je zag de planten

groeien, als je hem hoorde orakelen",

was het commentaar van een van de

juryleden. De heer Keyzers sleepte een

aantal flessen gedistilleerd in de wacht

met zijn aanprijs-technicken. W. de
Boer wist zijn stofzuigers een dermate
goed begeleidend praatje mee te ge-

ven, dat voor hem de derde prijs was
bestemd. De vierde prijs ging naar R.

Vertogen voor de vlotte babbel bij zijn

assortiment groenteschavcn en de cau-

serie van P. Janssen rond een fruitpers

was goed voor de vijfde prijs.

De prijsuitreiking vond plaats in het

WV-gcbouw waar de voorzitter van

de vereniging voor Ambulante handel

de Zandvoortsc organisatie bedankte
voor hel uitermate geslaagde concours.

Diezelfde Zandvoortsc organisatie

heeft inmiddels al het plan opgev.it om
volgend jaar het Nationale StaiuKver-

kersconeours naar ?and^oorI te halen,

maar ot dat haalbaar ts. is nog niet

/.eker want er zijn nog minstens twintig

andere Nederlandse gemeenten die

daarvoor in aanmerkini; komen.

mf ^ïf- # r^" » .-->t-, tl>^ls
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Het standwerkersconcours trok vele belangstellenden. En dat inspireerde de deelnemers tot grote verkooppres-
taties. Op de foto: (Europress Nieuw Vennep) een deelnemer die gerookte aal aan de man tracht te brengen.

ijziging bus 81

tijdens Grand Prix

ZANDVOORT - In verband met de
te verwachten drukte op en rond het

circuit, wegens de Grand Prix het

aanstaande weekend, zal de route

van bus 81 gedurende drie dagen
worden gewijzigd. Op vrydag, za-

terdag en zondag aanstaande zal de
bus niet over de Vondellaan tus.sen

de Van Lcnncpwcg en de Burge-

meester Van Alphenstraat rijden,

maar de route nemen via de Burge-

meester Van Alphenstraat.

SPORT!
;fa

Na de zomerstop is inmidileis voor

de meeste sportverenigingen het sei-

zoen weer begonnen. Reden \ oor het

Zandvoorts Nicuwsbiat! om óvr.c

week uitgebreid aandacht te f>esic-

den aan het siwrtvtercldjc. Voetbal

in de badplaats komt uitgebreid aan

de orde maar ook tennis, basketball

en watersport komen aan hun trek-

ken. Kortom, voor sportJtefficbbcrs i

veel lezenswaardighedcn elders in
j

dit nummer. i

Spoed
Zandvoorts Nieuwsblad

zoekt

die elke vrijdag de vergeten

kranten wil nabezorgen.

Aanmelden:
telefoon 17166.

SURFER GERED
ZANDVOORT - De politie van de

post Rotonde merkte zondagmiddag

een surfer op, die ongeveer driehonder

meter uit de kust zittend op zijn plank

ronddreef. De man gaf noodsignalen

door met zijn armen op en neer te

zwaaien. De politie waarschuwde daar-

op de reddingsbrigade die de man
oppikte. Het bleek dat de surfer de

mast van zijn plank had gebroken.

Orgelconcert van

Henk Trommel

BENNEBROEK - De organist en diri-

gent Henk Trommel zal op vrijdag 28

augustus concerteren in de Nederland-

se Hervormde kerk aan de Binnenweg
te Bennebroek. Het programm.a ver-

meldt. onder meer 16c eeuwse dansen

(B)'rd, Gibbons e.a.) en werken van

Bach voor orgel en spinet.

Henk Trommel studeerde orgel bij Piet

van Egmond aan het Sweelinck Con-
servatorium te Amsterdam. In '79 haal-

de hij het soiistendiploma en is thans

als organist aan de Hervormde kerk in

Bennebroek verbonden. Tevens is hij

dirigent van koren in Amsterdam,
Haarlem en Zandvoorl.
Het concert aanstaande vrijdag begint

om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

ZARSDVOORTS

{yiEUWSBLAO

vraagt

bezorgers/ster:

om in te vallen bij ziekte

en vakanties.

Aanmelden: tel. 1 71 66.

«

is ons cabaret van internationale allure.

leder weekend treden hier bekende c3rtiesten voor u

op, terwijl ii genie', van een uniek warm- en koud
buffet...

Vrijdag speelt dr^r van 19.00 lot 24.00 uur he'i

bekende combo van Rinus van Galen, waarbij een
fantastisch koud bjffet wordt geserveerd vcof

slechts f. 45,- p.p....

Zaterdagavond (1G.00-01.00) en zondagavond
(18.00-24.00) spelen hier de beroemde

Mew Orieans Syncopaters
Waarbij succes aiis bij voorbaat verzekerd is...

De kosten voor zon héle avond uit . bedragen
inklusief champagne-cocklail. het riante grand-ph;c

warm- en koud buffet en koffie toe,

toch maar f. 75,- p.p....

Zorg dal u daar oo^ eens bij bent'

/'-.s

* 'V

FV

badhuisplein 7

zandvoort

:Ki»ei

inlichtingen en

reserveringen:

02507-12144 i;
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Vandaag zijn onze vader en moeder, opa en
oma

Arend Keur
en

Neeltje Keur-Keesman
45 jaar getrouwd.

Hartelijk gefeliciteerd namens

kinderen en kleinkinderen

Enige en algemene dankbetuiging

Voor de blijken van belangstelling en mede-
leven, die wij mochten ontvangen na liet over-

lijden van onze lieve vader, opa en huisgenoot

Hendrik Visser
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Kinderen, kleinkind,

en fam. Akersloot.

Zandvoort, augustus 1981.

oaan

sa

GARAGE
ELITE

Dr. Schaepmanstraat 1,

hoek Brederodestraat

Telefoon 1 67 68

Geopend van 7.30 tot 22.00 uur.

Tevens verkoop van
tweedehands automobielen

(inruil mogelijk).

^s^mmm&
E

mevrouw C. Landmeier

iinq aan huis

Telefoon na 18.00 uur

02507-14648

GEVRAAGD

Kerkstraat of Kerkplein

Huur of koop
Br. o. nr. Z 543 bur. v. d. blad.

^P^<^^^^

Voor al uw snacks kunt u terecht

bij:

SNACKBAR DE
FRIETPOT

Ook verzorgen wij (uitsluitend

op bestelling) borrelhapjes en
diverse opgemaakte schalen

salades

zaimsalade
p.p

Huzaren
salade
p.p.. s

Vondellaan 13,02507-16227

P. S. • Met ingang van 2 september t/m april

1982 zijn Kv/ye/Are woensdag gesloten.

AUTORIJSCHOOL

PHIL WAANING
Net iets beter.

Eventueel met anti-slip.

Rijks gediplomeerd.

BRUGSTRAAT 20, Zandvoort,
Telefoon 02507 - 12071

AUG. V. d. MME
Martsstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- en

AFWERKINGSBEDRIJF
BlNNE^d-en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkolaats.

Werkplaats: Swaiuestraat 41

A

Dr. Gerfcestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
Tfil. 02507 - 1 S2 25

TIMMER' en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^,

makelaars & taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman heijermansweg 6, amsterdam-z., telex 18143

CREATIEF
voor

INLIJSTEN

Buureweg 7. zijstraat

van de Kerkstraat,
Zandvoort,

tel. 02507 -173 67

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

CREMATIE ' BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533

Informaties betreffende begrafenissen ofcrematies geheel vrijblijvend.

Niet het enige, wel het beste adres

Atelier De Buts
.* •

*. Gebrandschilderd glas

Grote kollektie medaillons

Glas in lood • Restauratie

Specialiteit-

medaillons naar foto of dia

Taferelen Oud-Zandvoort.

Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag open

'J

gemeente
zandvoort

bekendmaking
ONTWERP SOCIAAL CULTUREEL

PLAN 1982 t/m 1985
Burgemeester en wethouders van Zandvoort
maken, gelet op artikel 4. hd 9, van de
Algemene Procodureverordenmg specifiek
weUi)n, tjekend. dat tiet ontwerp Sociaal
Cultureel plan 1982 t/m 1985 van
28 augustus tot en met 1 1 september 1981
voor een ieder ter inzage ligt in het Raadhuis
van Zandvoort, Swjluestraat 2 te Zandvoort.

Gedurende deze toirnijn van fer visie legging
wordt een loder m de gelegentieid gesteld bi|

ons college bezwaien m te dienen tegen hel
ontwerppl.in.

De qenu'PntcraJd zal liet sociaal culUueel
pl>in in cle vLTgadoiing vnn 29 september a.s.
dodriiticf vaststellen. Oaarbi) zal de ra.id zich
uitbp'eken over de mqediende bezwaicn.

Z.indvüoit, P-J jufjustus 1981.
Buigcnieesler on wolhoudeis voouioemd.
De jCfutjH'j, De burgemeester.
A-H. Moiis. H. 'Wüchielsen.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar'

Wi) verhuren:

bedden, latels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.

voor elke gelegenheid'

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,

TELEFOON 12164/12713.

Privé na 18.00 uur 16658.

Basketbalver. (The Lions)

heeft nog plaats voor:

jongens kadetten 14-16 jaar

jongens senioren 16-18 jaar

dames en heren senioren

Keuze al gedaan?

Basketballen gaan!
Tel. O. Borkent 14701 (jeugd).

Tel. P. Koper 17190 (senioren).

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daaronn geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

iJW VERHUIZING. ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

BUCENDE
VBWUIZERS

A. J. V. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort -Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

REPARATIE
van alle soorten

DAK-

BEDEKKING

Tel. 02507 -173 53

't Kinderwinkeltje

Buureweg 1 - Zandvoort
Telefoon 1 65 80

heeft alle soorten
KLEERTJES

voorJONGENS
en MEISJES

v.a. babymaat 56
t/m maat 176.

Wist u dat wel?

LOOGMAN
ELEKTROTECHNIEK

Haarlem, telefoon 023-324478

24 uur tot UW dienst:

Ook in de vakantietijd!

\A/orWegens vakantie gesloten

tot21 september. x" \ l'PT

BAKKERIJ

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

GEBR,VAI\IDER1»EE1
^*

'
'

' '
1.

'..?'..
• :^-30'':-

'Voor al uvv niéuvvbouw^yérbijèS^l^^S^^i.^
'enbnderhou.ds^erJ&n^^^^^i4^^^' %

TELEFOON 023-265iö7;b2507-%lkiri&5il^f^ i

Matras
dubbeldoorgestikt

80x190

99.00
HET KASTENHUiS
Grote Krocht 25.

telefoon 17751.

^idwifVaU

VergrootUW
metdeKodakSuperSele

GLAZENIERSBEDRIJF

Glas in lood ramen

Gebrandschilderd glas

Corrii Slegcrsstraat 2r, Z^ndvoon
Telefoon 02507 - 16094

Groefiteplanten met kluit

Groente- en Uoemzaden

Zaaigrond

Jiffypots

Bestrijdings- fln

bemsstingsiniddelen

Tuinbenodigdheden

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA, Zandvoort,

teSefoon 17093

IJc BurqiMrior><,tGr vjti /jnüvoorl maak!
bekent), nal met mcjany van 31 augustus 1981
gedüienui' l4(l,it)en tci goiinjentesecret.ine

huicji' volkvhuiSvcsliiHi en riiiinteliiko

OKliMiinc], uooi een icdcr in lujt kader v.in de
pioceduio n>,i\', oiri'xlnuven in atlikel 1')

v.m de Wel op de Ruimleli)kc Ordenmg ter

in/ uje liql luM pl.iti tol herinrichting von het
Gj'-thUisolL'in

CU durende de Ipr iiiijn v.jn de teiinzjgelcrjging

k,sn ledei schuiteliik l)i) burgemeester pn
wethouders bct'W.iicn indienen tegen dit

pi.in

Kodak Super Selekt

Prints. Oftewel, méér
kleur per foto.

Ontwikkeld en
afgedrukt door Kodak
zelf. Briljant en levens-

echt van kleur.

Op speciaal

halfnwt Kodak papier.

En omdat u meer
ziet, vergroot u uw kijk-

plezier en dat van
anderen aanzienlijk.

Ze zijn te leveren

op 3 formaten: 10x10,

10.X13 of 10x15 cm.
Bij ons bent u aan het

juiste adres:

Ontwikkeld en afgedrukt door
het klcurenlaboratorium
van Kodak zelf.

FotoBAKELS
KERKSTRAAT 31

ZANDVOORT

Uw adres voor

eiasL kousen, panties,

knie- en enkelstukken,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat?,

Zandvoort

tel. 02507-12327

Te koop gevraagd:

sloop-
auto's
of occasions.

Tel. 14836.

5 minuten

POSTERFOTO
Klaar tenvij/u wacht!

Posterfoto 30x40 cm o|\ nfi

PASFOTO'S
4 stuks 10,00
Galerij Kerkstraat, winkel 8

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
in- en verkoop en

opsja^ van lnbo.edels

en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,

na 18.00 uur 16658.

Fa. WATEflDRINKER
Souterrain.

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Honrienkapsalon

REIMEE

Gevestigd sinds '56,

voor vakkundig knip-

pen - scheren - trim-

men - wassen - oor-

en voetbehandeling.

Mevr. Renee Truder.

Van Ostadesiraat Z6, tel.

15626.

Wie heeft er een

zomerhuisje

voor alleenstaand

meisje, jL/ 400,-.

Tel. 13U84.

urogisierij

n/loerenburg

voor Dr. Vogel
homeopathie.

Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel.02507-1 61 23

48

I

Bedrag

5.000,

10.000,

15.000,

I 20 000,-

25.000,-

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
60

mnd.

150,95

289,14

427,34

565,53

703,73

96
mnd.

129,93

247,15

364,37

481,59

598,81

120

mnd.

98,93

184,15

269,92

355,68
441,44

mnd.

238,43

313,71

388,99

Ie en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.

Informeer eens'

Helmersstraat 1 - Zandvoort,
teleloon 02507-IZtSO.
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Fa. Gansner & Co.
GAS' en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad^ashaarden.
Toonzaal:

Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
B(;inwardtstraat 20. telefoon 02507 1 43 65.

Echte lekkere

APPELPUNTEN
hebben wij...

BAKKERIJ

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

tehuur
Haarlem

1.100 m'' kantoorruimte

in de Waarderpolder voor de

huurprijs van slectits f75,-

per m^ per jaar. excl. BTW.

Zadelhoff Amsterdam
020>766464i
makelaars S laxaieurs o g _

diisselholplanisoen 12^

postOus 7372

Foto Quelle
Compleel foto /film

assortimcnl, voortjelig

.(fdfukkon on

ontwikkfilnn

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort.

Tekoopz.g.a.n.

CROSSFIETS
Tel. 17305,

na 18.00 uur.

Zandvoorts mooiste beest
ZANDVOORT - In Nieuw Noord begon afgelopen week de eerste Grand
Prix feestweek, georganiseerd door alle winkeliers van Nieuw-IMoord. Deze
feestweek is vooral voor de kinderen opgezet als tegenganger van het

.grote-mensen-feest' de Grand Prix. Zo was er maandagavond na school-

tijd een fietscross-wedstrijd waaraan vele Zandvoortse kinderen deelna-

men. Onder luide toejuichingen van ouders en vriendjes en onder de

bezielende leiding van wijkagent Schagen gingen de jonge coureurs op

eigen kracht het circuit rond. De volgende dag konden alle kinderen met
hun lievelingsdier naar het winkelcentrum komen waar een heuse
verkiezing van het mooiste dier werd gehouden. Honden, poezen, konijnen

en wat dies meer zij werd door de kinderen aangedragen voor de

nominatie .Mooiste Zandvoorts Beest'.

's Woensdagmiddag werd er een zeepkistenrace gehouden waarbij de
teamgeest belangrijk was, want er moest met een duo gestreden worden:
één voor het sturen en één voor het duwen, waarbij na enige rondes de

rollen werden omgedraaid.
Vanmiddag is er voor de kleintjes een poppenkastvoorstelling en 's avonds
worden er diverse films in de open lucht vertoont. Op de foto een van de
deelnemertjes aan de beestenverkiezing met haar collie voor de jury

poserend.

Ik vond Mrat ik zocht op de Grote Ilnoeht W-y-
i'.T--

Grote Krocht 9-15

Zandvoort

Roombotercakejes voor 2,99

PGrZlKBfl (grote) 1 kg voor I,wO

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

Staatsloterij:
bestelde loten voor vrijdag

11 september.afhalen.

Uw adres voor:

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-
ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN

roTO/Lono

Rijwielhandel BOS
vooro.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobêcane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KlS-sleutelservice

en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

300 eieren per kip perjaar,
vraagt een goede konditie.

Voor Ie kwaliteit volledige korrels/

ochtend- en gemengde voeders.

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort.

HETENIG ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

^ De bekende witte Mcrccde.ssen

* Mercedes Old-timer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden

Ook in combinatie mogelijk.

Taxi Centrale BV
Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600

Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400

Admin. Zandvoortselaan 140, Heemslede,

telefoon 023-241760. tussen 10.00 en 16.30 uur.

Taxi dag- en nachtservice. Tevens rijwielverhuur.

Tehuuraangeb.:

gemeubileerde

kamer
Te bevragen bij:

02507-16033 of 15182

Wij hebben alles

voor uw
huisdier.

Dat weet u toch?

Dierenspeciaalzaak

Wezenbeek
Grote Krocht 28

D ERICA' i

IS er weer.

Na de vakantie weer vol goede moed.
Kom eens langs voor een bloemetje!

i

Grote Krocht 24,

Zandvoort.

b

's morgens gebracht - 's rniddags al schoon.

V^i| zi|n geopend van 8 30 lot 12 30 uur en van'l3 00 toi

18 00 uur. Vrijdagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.
Zaterdags gesloten.

Voor sportief-'

elegante vrouwen!

hórarnefmacfè
Grote Krocht 19, Zandvoort.

Telefoon 02507- 1737»

ZOMERAANBIEDING
Dubbelfocus-aanbieding
U kunt nu ook profiteren van onze focus-topper.

Voor dames een lichtbruin-kristalkleurig getint modemontuur.
Voor heren hebben we een sterk en zakelijk herenmontuur.
Beide monturen kompleet met FOCUS-glazen, voor de
prijs van een enkelvoudige bril. Tot sterkte s + / -4.

Aanbiedingsprijs

.

198.-

Zonnebril op
verte- of leesbril-

sterkte
Aanbiedingspi ijs.

.

86.-

Look-over
Heeft u hem al?

Het meest gekochte halve brilletje.

Handig voor bijv. telefoonboek of

spoorboekje.

Aanbiedingprijs 44.
Voor hogere sterkte, ontspiegelen of kleuren geringe bijbetaling.

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

OPTIEK SLINGER
Gediplomeerd opticien

Grote Krocht 20 A - Zandvoort - Telefoon 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

Vrijdag koopavond

Tast toe

SLAG
Met de allerbeste kwalite

en laagste prijzen
EXTRA AANBIEDING:

RUIMDCROCrlAlx I (mager) per kg 12,50 nu voor «w»^

IETS DOORREGEN BORSTLAPPEN perkgi395nu oo 9,

MAGERE RUNDERLAPPEN p. kg 6 50 nu voor 12,

RUNDERBIEFLAPPEN OF ROSBIEF p kg a 00 .00 15,

VOOR EEN HEERLIJKE PAN SOEP:

SCHENKEL MET BEEN per kg o 00 nu voor 7,

WWwEo I r\/\lm I per kg 9,95 nu voor ö^
Maak ook eens kennis met ons uitgebreid assortiment beste kwaliteit vleeswaren voor de boterham

:

n/%IYI 150 gram van 2,25 voor « g

SIVICCRVlrORw I 150gram van 1,80 voor llySf -s,,

wtKwllL/\/\l 150 gram van 2,25 voor «^

GEKOOKTE VARKENSLEVER ,509,.»nM5»o 1,

Tot ziens bij yw tast-toe-siager
Grote Krocht? (naast A.H.)

HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat).

HAARLEM: Zijlweg 102

HILLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18

m: WÊ^'^^mÊ
dus ik kocht M^at ik zocht op de Grote lirocltll
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VRUCHKN-

YOGHURT
'"^'^^
smaken

GEEN

MAAR

in heerlijke
pindasaus

VRUCHTEN-LIMONADE

SINAASAPPEL Of

CHOCOLADE-MELK

PAKJE a

U stokjes

magere

ZOEK UIT:

seta

EONHTURE"'^'^*^^veel vruchten

GROTE
BAAL
zuivere

3 PAKJES
met rietjes

n'-ii K-v

o.a. :

aardbeien,
[

kersen of kiwi i

f^-^ lrr-r-^

• GEEN

MAAR

liter

i iVl
SPECIAAL VOOR U INGEKOCHT EN VOORZIEN
VAN UITZONDERLIJKE PRIJZEN,
MAAR DAARVOOR GELDT DAN OOK:
PAK MEE, WANT HELAAS OP IS OP!

I ^1 I I I

m^

wij kochten 30.000 STUKS

T-SHIRTi, HALIERS

en HEM!

ALLES MOET WEG
VOOR DE SUPER
LAGE PRIJS VAN:

normale
prijzen waren
7 gulden t7m 10 gulden

DIVERSE LEUKE

KINDER-PUIIIE
series met; 35 - 63 - 99 stukjes

geen

maar

1 PERSOONS

SI
100% KATOEN, universele maat

* heerlijk warm
• blijft strak om de matras zitten

• hoeft niet gestreken te worden
* geschikt voor de wasmachine

geen

maar

FOTO-

ALBUM
met 10 zelfklevende

pagina's
4^f25'

GRAPPIGE

PLUCHE

DIEREH
met piepgeluiden

'Soehüujö!Z'

RAAM-
WISSER
25 cm breed,

is ook gemakkelijk te

bevestigen op een

bezemsteel

geen

TM129

zorg voor gezelligheid

!

SCHiLOERUEia
m
metalen
lijst

* ruimte besparend
* overzichtelijk
* geen grote stapels meer
* moeiteloos het
gewenste bord pakken

geen jMISfnu^
r&.

't wordt vroeger donker, uw tuin kunt u nu
feestelijk verlichten met

METALEN SIER-

TUINLAMPJES
fraai afgewerkt en
geheel compleet

geen,^r95"maar
3980

1 »i j^j/ffliSüp;

I

1:3 ; , ^m

* Hoofddorp Marktlaan 55, * Zwarienburg Dehnenlaan 19, * Zandvoort Burg. EngelbertsstraatZlv * Nieüw-Vennep Hoofdweg 1185
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DEMOKRAAT VAN ERP VERLAATZANDVOORT .^^g^êMéêfi^"^^'

et woord is nu aan de jongeren
ff

ZANDVOORT - „Het gemecnteraadslidmaatschap is niet gescliikt voor

gepensioneerden, maar voor jongeren die nog in het volle leven staan". De
mening van Thom van Erp (68) die na vier jaar intensief betrokken te zijn

geweest bij de Zandvoortsc gemeentepolitiek, binnen enkele weken zal

verhuizen naar Heemstede en om deze reden een punt zet achter zijn

politieke leven in de badplaats.

,,Gelukkig zijn er nu jongeren genoeg om straks in 1982 een raadszetel te

bezetten. Toen wij zo'n dikke vier jaar geleden begonnen D'66 weer op
poten te zetten, waren er niet veel leden meer over. Zegge en schryve,

precies één, namelijk Theo Slykerman, die de partij door de jaren heen
trouw was gebleven", zegt hij met zijn bekende glimlachje.

De Demokr&ten '66 waren in de
periode 1970- 74 ook vertegenwoordigd
in de Zandvoortse gemeenteraad, toen

Jan Wijnbeek voor deze partij een zetel

bezette. De periode 1974 '78 was er één
van grote rust op het politieke front.

Doch toen Jan Terlouw begon te sleu-

telen aan D'66, kwam ook in Zand-
voort de belanstelling voor deze partij

terug. Waren er in 1978 nog uitsluitend

ouderen die zich wel voor een zetel

beschikbaar wilden stellen, voor 1982

ziet het er heel anders uit. ,,Bij de
laatste verkiezingen behaalde onze par-

tij in Nieuw Noord 25% van de stem-
men, dat vind ik heel wat, ook al is het

stemgedrag voor de algemene verkie-

zingen iets anders dan voor gemeente-
raadsverkiezingen waarbij toch veel op
de persoon gestemd wordt, ik voorzie

toch zeker dat er meer stemmen op ons
uitgebracht zullen worden dan de vori-

ge keer", aldus Thom van Erp.

Andere kant

Het is voor deze demokraat, die voor
zijn pensionering voorzitter van de
raad van commissarissen van de Hoog-
ovens was, een hele ervaring geweest,

het werken van een gemeentebestuur
ook van de andere kant mee te maken.
„Ik heb in mijn vorige baan heel veel te

maken gehad met gemeenteraden en
ambtenaren. Er zijn wel eens vergade-

ringen geweest met drie gemeentera-
den tegelijk, waarbij ik dan aan de
andere kant zat. Het is een compleet
nieuwe ervaring, en het vereist aanpas-

sing omdat de procedures zo totaal

anders zijn. Alles gaat volgens de
voorschriften en regels, wetten, een
ijzeren keurslijf wat ook wel nodig is,

maar het duurt allemaal zo lang. !n het

bedrijfsleven kun je veel gemakkelijker

opereren. Ook de kleinschaligheid

waarmee gewerkt wordt, vereist aan-

passing. De zorgvuldigheid waarmee
met de centen omgesprongen wordt,

wekte mijn bewondering".
,,Ik had vroeger bij de Hoogovens

een budgetverantwoording van vijfen-

dertighonderd miljoen, dat is drieë-

neenhalf miljard, dat was in de tijd dat

dit bedrijf nog 125.000 werknemers
telde. In het begin had ik heus wel
moeite met die kleinschaligheid, maar
ik heb bewondering gekregen voor de
wijze en de zorgvuldigheid waarmee

,

met het geld in een gemeente wordt
omgesprongen".

Meerjarenplanning

"Vanaf zijn eerste optreden in de
Zandvoortse raad heeft Van Erp aan-

gedrongen op een meerjarenplanning
c.q. begroting in de toekomst. Het
heeft hem veel praten gekost, maar
langzaam maar zeker is er begrip voor
zijn visie gegroeid. ,,Ik heb het destijds

al in het collegeprogram laten zetten en
dat was zelfs een hele toer. Wij hadden
dit punt in ons verkiezingsprogramma
en het moest dus ook in het collegepro-

gram, ik heb net zo lang gepraat, tot

het werd geaccepteerd. Ik blijf name-
lijk van mening dat een goed onder-
bouwde beleidsmeerjarenbegroting on-

tonfbeerlijk is. Een eerste aanzet is nu
gegeven, veel te laat, maar goed het
gaat dus komen, misschien dat ik hier-

mee een kleine bijdrage heb geleverd.

Eén wens, geuit bij de algemene
beschouwingen van 1979 van Van Erp,
is inmiddels al enkele jaren geleden in

vervulling gegaan, namelijk „het tot

stand komen van een gereguleerd recht

van toehoorders tot het stellen van
vragen aan de voorzitters van de com-
missievergaderingen". Het wordt af en
toe wel niet goed geïnterpreteerd door
het aanwezige publiek, maar het heeft

de commissievergaderingen ongetwij-

feld boeiender gemaakt.

Circuit

D'66, is één van de partijen die de
motie heeft ondertekend, waarin het

college wordt gevraagd de mogelijkhe-
den te onderzoeken het contract met de
Cenav vroegtijdig te beëindigen.

Nu vertrekt de heer Van Erp, terwijl

deze motie per 1 november uitgevoerd

dient te zijn; ,,Heeft hij spijt dat hij er

niet bij is?"

,,Ja, da's jammer, ik had dat feest tot

het einde toe mee willen maken", zegt

hij, ,,maar ik ben vast van plan op de
publieke tribune aanwezig te zijn wan-
neer het behandeld wordt".
Welke vervangende aktiviteiten er

op het circuitterrein eventueel mogelijk

zijn die kunnen zorgen voor een zelfde

bedrag aan inkomsten voor de gemeen-
te, daar heeft hij zo zijn eigen gedach-
ten over. ,,Over de uitvoerbaarheid en
haalbaarheid van een vervangende cir-

cuitbestemming is door onze fraktic

uitgebreid gediscussieerd, u neemt het

mij niet kwalijk dat ik darover niets wil

zegeen.

Wel dat hef circuit een sta in de weg
is voor de woningbouw. ,,Ik heb p&x-

soonlijk nooit last gehad van de herrie

van het circuit. Ik heb hier met plezier

gewoond en wat dat betreft spijt het

mij dat wij gaan venrekken, maar dat

is ook niet belangrijk.

Het enige dat wel belangrijk is, is

volgens de democraat de mening van de
Provincie.

Omdat de wet op de geluidshinder

wordt gehanteerd en het circuit wordt
aangemerkt als „industrie-lawaai",

houdt dit de woningbouw tegen.

Géén woningbouw, betekent auto-

matisch dat de jongeren uit Zandvoort
moeten vertrekken, hun wordt een
woning toegewezen in de NORON-
Jokatie. Géén jongeren, géén kinderen,

géén scholen etc. De bevolking ver-

grijs^ en ook het bedrijfsleven zal

OP 1 september aatistaaitde neemt Thom van Erp (D'66) afscheid van de Zandvoortse

gemeenteraad. Achter een zeer aküev* periode in zijn leven zet hij welbewust een

punt. ,J{et woord is nu aan de jongeren".

hiervan de weerslag ondervinden, ,.Ik

ben bang dat het bedrijfsleven zich dit

onvoldoende realiseert. De toerist

brengt natuurlijk geld in, maar in de
winter is men toch afhankelijk van de
bevolking. Wanneer die afneemt, zul-

len ook meer winkels gedwongen wor-
den te sluiten. Het is een spiraal

waaraan je niet ontkomt. Daarom
moet het circuit weg, omdat het de
woningbouw in de weg staat. Zo een-

voudig is dat", aldus Van Erp.

Hordo

Ten aanzien van de plannen van de
Canadees Hordo voor de badplaats,

och daar heeft Van Erp niet meer
zoveel mee te maken. ,,Ik vind dat het

college een keurige brief heeft geschre-

ven, daar sta ik helemaal achter. Overi-

gens zou ik nu wel eens willen zien dat

het Hordo ernst is en dat hij het bedrag
overmaakt, waarna de art. 19 procedu-

re gestart kan worden. Als dat gebeurd

is, blijkt dus dat hij inderdaad iets van

plan is. Volgend hierop zou ik willen

zeggen, ,,kom dan nu eens met duide-

lijke plannen over de vele restaurantjes

en winkels. Want zou dit te groots

worden, dan drukt dezelfde mister

Hordo wel de plaatselijke middenstand

in de hoek en daar moet het gemeente-

bestuur voor waken. Het antwoord is

aan de heer Hordo, blijft het bij

plannen of is het ernst", aldus Van
Erp.

In de raadsvergadering van 1 septem-

ber aanstaande zal deze rustige demo-
kraat, afscheid nemen van de Zand-
voortse gemeenteraad.

In de periode, waarin hij deel uit-

maakte van deze raad is er een aantal

brandende kwesties en problemen naar

voren gekomen, waar hij als demokraat
duidelijk het standpunt van zijn fraktie

D'66 op heeft gegeven.

Zijn aanwezigheid, zijn nimmer afla-

tende speciale belangstelling voor de
financiën van de gemeente zullen wel-

licht gemist worden, doch zo zegt hij

zelf, ,,ik kan met vertrouwen vertrek-

ken. Er zijn genoeg jongeren die mijn
taak over zullen nemen. Uiteindelijk

ben ik gepensioneerd en op deze leef-

tijd moet je geen deel meer uitmaken
van de aktieve politiek. Je staat dan op
een zijlijn, je kunt het beschouwen,
maar je moet er geen deel meer van
uitmaken." Hij zal 2^ndvoort missen,

het dorp en het uitzicht op de zee,

Zandvoort hèm wellicht in de raad.

Margreet Ates

mmmïM
üijlotheek
FILMSNN
Vrijdag 28 augustus. 21.00 uur

Dimenticare Venezia van
Franco Brusati. Toegang vrij.

FONOTHEEK
Aanwezig: 930 klassieke platen,

500 populaire platen, 350 jazz-

platen, 1 200 pop-platen, 100
platen met volksmuziek, lOO
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord.

Openingstijden:
maandag 19.00-21,00 uur.

vrijdag 15,00-17.00 uur.

vrijdag 19.00-21.00 uur.

.Rrinsèsseweg /Zand&oort

Van begeleidingsinstrument

tot kerk-concertorgel

Ruzie
ZANDVOORT - Bij een ruzie tussen

en 15-jarig meisje en een 10-jarig jon-

getje, beiden uit Zandvoort, werd de

laatste met een steen tegen het hoofd

geslagen. Hij raakte daarbij gewond en

moest naar een Haarlems ziekenhuis

voor behandeling. De ruzie was ont-

staan toen de jongen, ook na herhaald

waarschuwen met zand en schelpen

bleef gooien naar twee meisjes.

ZANTVOORT - De kerkvoogdij van
onze hervormde kerk aan het Kerk-
plein heeft het aangedurfd, gedurende
de 4 dinsdagavonden in de maand
augustus nl. op 4, 11, 10 en 25 augustus
een serie van 4 concerten te laten geven
op het onlangs geheel gerestaureerde
,,Knipscheerorgel" met welke restau-

ratie een fors bedrag gemoeid was,

doch dat thans volgens experts mag
worden gerekend tot een der meest
mooie orgels die ons land bezit en een
belangrijke aanwinst mag worden ge-

noemd voor het culturele leven in onze
gemeente, waarop men met recht bij-

zonder trots mag zijn. De ,,Vrienden-
kring Rondom het orgel", die deze
concertserie organiseerde, heeft eer

ingelegd met haar werken verdet een
hartelijk dank. Het bezoek werd van
wpek lot week drukker, nl. van nauwe-
lijks 70 bij het eerste concert tot meer
dan het dubbele voor dat van het

laatste, dinsdagavond jl.

Een verheugend verschijnsel en voor
de organisatoren zeker aanleiding om
op de ingeslagen weg voort te gaan en
er zo mogelijk het volgend seizoen een
maandelijks terugkerend evenement,
gedurende de zomermaanden, van te

maken. Nu had men ook moeilijk een
meer begaafder en begeesterende orga-

nist kunnen arrangeren dan Willem
Hendrik Zwart, organist op het pom-
peuze prachtige orgel in de St. Nico-
laaskerk te Kampen.
Want Willem Hendrik Zwart heeft ons
alle avonden doen genieten. Ik schreef

daar al over 14 dagen geleden in mijn
verslag over de eerste twee concerten,

de laatste twee hebben daarvoor zeker
niet ondergedaan. Willem Hendrik
Zwart, zoon van de beroemde organist

Jan Zwart, die leefde van 1877 tot 1937

en grote naam maakte door zijn vele

composities, waaronder zijn al even
beroemde Psalmbewerkingen. Die
zoon maakte ons als herboren kerkor-

gel, tot één groot orkest! Hij laat het

zingen en juichen en dan weer afdalen

tot een stille devotie. Hij is één met
zijn orgel en weet precies hoever hij

'gaan kan en gaan moet. Dat tijdens

zijn indrukwekkend spel voortdurend
ovaties opklonken, was dan ook geen
wonder, want hier was een meester-

organist aan het werk.
Ik zal U niet vermoeien met een

herhaling van zijn programma's, ook
niet die van de laatste twee dinsdag-

avonden. Ik wil slechts nog even in Uw
herinnering terugroepen zijn weergalo-

ze verklankingen van o.a. Choral No

III van César Franck, zijn ,,Suite Go-
thique" van Boëllman, fragmenten uit

de 5de Symfonie van Widor, de Cathe-
dral Suite van Gordon Young en de
Toccata van W. R. Driffil. Alle juweel-

tjes uit onze crgelliteratuur, die op ons
hernieuwde kerkorgel ten volle tot hun
recht kwamen en dan spreek ik nog
maar niet eens over de prachtige lied-

bewerking van diverse psalmen en ge-

zangen en enkele geestelijke liederen.

Denkt U nog eens terug aan de bewer-
king van ,,Scheepje onder Jezus hoe-

de" van Jan Zwart. Het was alles even
groots en even fijn, even aangrijpend

als indrukwekkend.

Voor dinsdagavond jl. had de meester-

organist meegebracht zijn zoon Ever-

hard Zwart, kleinzoon derhalve van de
beroemde grootvader Jan Zwart, die

ook alweer de voetsporen van zijn

vader drukt, want hij is tegenwoordig

organist in de Gereformeerde Bergsin-

gelkerk te Rotterdam. Hij liet in zijn

spel veel van de techniek van zijn vader

horen. Zo werd het in de maand
augustus jl. een concertserie van genie-

ten op hoog muzikaal niveau.

K.sr.

^be^reenery
is ons uiterst gezellige place-mat-restaurant,

praktisch óp. het strand van Zandvoort, waar vanaf
1 2.00 tot 24.00 uur, tegen érg scherpe prijzen zeer

smakelijke schotels worden geserveerd...

Bijvoorbeeld kip-in- t-mandje is er al voor f. 14,50.
een heerlijk gegratineerde kalfsbiefstuk kost slechts

f. 19,75, en een kompleet kindermenu zelfs

maar f. 11,50...

Daarvoor kunt u met uw gezin nog eens gezellig

uit eten gaan!

badhuisplein 7

zandvoort

inlichtingen en
reserveringen:

02507-12144

oiiweshöte

Weekenddiensten

VVATKRSTANDKN

I. \ll\rrli'IHlr\l

ZANDVOORT - De waterstanden
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OIRCK DIRCKZTR[SlDNG0IRCKSH8fBGSRflNDilfT HOE! DUIN HET RECHTHUIS

VAN DEI^S BROEK- RESTAURANTS

l er OP' t'm 31 december I9BI, van "^If''"f.y e^^^c^,.

voor GEZELSCHAPPEN vanaf 25 PERS0NENL__^
_

mm MAAR UIT WA
OAT SCHEELT OP uw
FEESTAVOND,RECEPT
U bpni van harte welkom m alle

DIRK VAN DEN BROEK -

RESTAURANTS.

EN DIT GARANDEREW WIJ U:

* Uitstekende zalen akkomnnodatie,

tot middernacht GEEN ZAALHUUR.

•EEN BESTE KWALITEIT
(uw gasten zullen tevreden zijn, daar

kunt u van op aanU.

•VRIENDELIJKE BEDIENING
(onze medewerkers/sterszijn correcte

en gulle gastheren- en vrouweni)

•JUBILEUMPRIJZEN
en wie wil zich dat laten ontglippen

SPELREGELS;

Reserveer ti|dig (telefonisch of kom
even langs dan kunt u gelijktijdig onze
mogelijkheden en voortreffelijke zalen

zien), zodra u de datum van uw feest

viering heht vastgesteld De details van
een partij kunnen altijd later nog
qeregpJd worden.

Geef bi| uw reservering het te verwachten

aantal gasten op. Méér dan 25 personen'

dan aSIe dranken
halve prijs! (zieboveni

(wordt ';traks van uw rekening afgetrok

ken mits tevoren gereserveerd)

VRAAG ONZE GRATIS JUBILEUM-
FOLDER MET MENUSUGGESTIES!
BEL: (020) 19.66.77

WAAR ZO GOED EN VOORDELIG?!!

FEESTAVOISD
incl koffie met gebak
en allerhande SNACKS.

EN ROYAAL IS BIJ ONS ROYAAL!

I p.v. warme lunch - min. 15 personen.

met diverse broodsoorten É^BDE
uitgebreid beleg . kroket - Mnut
fruit en onbeperkt koffie ^HS
thee of melk QvH
Wij bemiddelen voor uw muziek en/of

artiesten'

Ook het vervoer (per luxe touringcar)

regelen wij gaarne.

FEESnSLAI
.

Voor gezelschappen vanaf 15 personen.

SOEP VAN DE DAG

KIP IN 'T PANNETJE
liak'c gebraden kip geserveerd met
een garnituur van doperwtjes,
worteltjes, stukjes krokant

gebakken spek en aardappeltjes.

IJS met vruchtensaus en slagroom.

TOMATEN -CREMESOEP

GEBRADEN FRICANDEAU
geserveerd met twee soorten

groenten, gebakken aardappelen
en frites.

IJS met uruclitcnsaus en slagroom.

CHAMPIGNONSOEP

WIENEBSCHNITZEL
geserveerd met twee soorlen

groenten, appelmoes.

gebakken aardappelen en fritee.

IJS met vruchten en slagroom.

KIPPESOEP
met vermu elli en veel kip erm.

KALFSVLEES-PASTE ITJE
royaal gevuld.

CORDON BLEU
gevuld met ham en kaas. Geserveerd

met vcrt-clidlende soorten groenten,

gebakken aardappelen en frites.

RUSSISCH El fleurig gegarneerd.

ASPERGESOEP met room.

DUBBELE KUIKENFILET
gegarneerd met vruchten.

Verschillende soorten groenten,

gebakken aardappelen en frites.

COUPE DIRCK Ml

vandie -ijs

met advokaat en slagroom

PRUS:

GARNALEN-COCKTAIL
overgoten met een saus

volgens speciaal huisreccpt.

GROENTESOEP
met vlees en vermicelli.

VARKENSHAASMEDAILLONS
Dl erg<Uen met een ehampu^non-
roomsau^. (ïeserveerd met een

uitgebreid garnituur van
lersclullendc soorten groenten,
gebakken aardappelen en frites.

COUPE DAME BLANCHE
vanille -ijs niet u arme

ehocolndesauh en slagroom.

M&iTOWii
smwi

mêRM
Tijdelijk aanbod.

Vanwege de introduktie van de
Renault 4 Jogging leveren wij bij aankoop

vaneen nieuwe Renault 4
tijdelijk een fantastisch
accessoire pakket van
rond de/ 1.250,- voor
slechts f 300.--

Pakket1 (basis4-^TL)

Zonnedak, grill

met vérstralers, wiel-

sierringen, radio en
stootlijsten.

Pakket2(4GTU
Zonnedak,

hoofdsteunen plus
hoes, wielsierringen,

radio.

Opvallende
blauwe bumpers

'Heü£!>£DiAi£R8UD£PmJSm€GR&^a.

Rinko verkoopcentrum
Burg. V. Alphenstraat 2 A, Zandvoort, telefoon 02507-13360

Vrijdagavond - Zaterdag en zondag geopend.

^iddonstaiidsdiploma

liO-STASyOS-AVOfJOSCHOfi

HEEnnSTEDË
Lesgebouw: Henricus-Mavo

Inl. eninschr.:

J.A. van Kleef, Eemlaan 3, Heemstede.
Tel. 023 -28 39 22.

UiimbmJ

Elke werkdag van

halfnegen tol halfeen

en van halftwee tot

halfzes geopend

Bovendien zaterdags

van 10 00-12.00 uur

U bent welkom.

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,

bedrijfspanden te Haarlem.
Heemstede, Bioemendaal e. o.

de ridder & strijbis bv
IViakelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288560*

JOEGOSUVISCH RESTAURANT PULA
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf f 16,50
Reserveringen vanaf 15.00 uur - Tel. 28 52 85.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

S\liet gebonden aan de

schoolvakanties?
Profiteer dan nu van onze gunstige

na-seizoenprijzen en verwen uzelf in onze
moderne, 6-persoons komf. stenen
bugelows gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park rest. /bar, verwarmd overdekt

zwembad, tennisbanen, midgetgolf,

windsurfing, etc.

Inlichtingen & reservering:

Vrije-tijdspark Ermerzand

Dalerstraat, 7843 PE Erm,
tefefoon 05915-4018

voor verkoop
en service

naar

u rijdt als op rails in een ruime renault

[verD

Curiestraat 10, Zandvoort, tel. 02507-12323.

Officiële

:V« aöred^tóyèstraat.^;,?»

^f^y;ê6Ö7'-'T.32 4#^f'

1 vttlvii
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TC Zandvoort: al 30 jaar een

grote bloeiende vereniging
ZANDVOORT - In 1951 heeft een

aantal liefhebbers van de tennissport

niet kunnen bevroeden dal deze sport in

Zandvoort zo'n vlucht zou nemen. De'

toen opgerichte Tennis Club Zandvoort
heeft zich in dertigjaar op spectaculaire

wijze ontwikkeld tot een tennisclub van
betekenis. Het uit enige tientallen leden

bestaande clubje groeide uit tot een

vereniging van meer dan 800 leden en
ook wat betreft de accommodatie, be-

schikt TC Zandvoort over een fantas-

tisch complex.

De Schelp

In de jaren na de oorlog kon er alleen

getennist worden op twee banen bij

hotel ,,De Schelp" aan de Dr. Gerke-
straat. Hier ontstond dan ook de Ten-
nisclub Zandvoort. De heren Nico
Touber en Jan Meyer speelden daar

hun partijtje met een aantal bekenden
en om te polsen of er in Zandvoort
belangstelling bestond voor de tennis-

sport, besloten zij een toernooi te

organiseren voor ingezetenen van
Zandvoort en Bentveld.

Dit werd zo'n doorslaggevend succes

dat besloten werd tot oprichting van de
tennisclub. De organisatoren kwamen
zelfs geheel uit de kosten van het

toernooi. Het batig saldo bedroeg wel-

geteld 2 cent.

En op 20 februari 1951 is het dan zo ver

gekomen dat de oprichtingsvergadering

voor de deur stond. Sindsdien is de TC
Zandvoort niet meer weg te denken uit

de Zandvoortse en ook Nederlandse
'sportwereld. De recreatieve wijze van
spelen stond voorop, doch getracht

werd om ook in competitie verband een
hartig woordje mee te spreken.

Oe Glee

De twee banen op De Schelp bleken al

snel te weinig voor het gestadig

groeiende ledental. In 1954 verhuisde
TC Zandvoort dan ook naar banen aan
de Kennemerweg. De in de oorlog
verwoeste banen werden opgeknapt,
en zo werd een begin gemaakt met het

huidige tennispark „De Glee". In

1959, al gegroeid tot een club met 245
leden, kwam opnieuw een belangrijke

uitbreiding met twee banen en een
verbeterde clubhuisaccommodatie tot

stand door de zelfwerkzaamheid van de
leden. In dat jaar werd ook het eerste

grote open toernooi georganiseerd,

waarin deelnemers uit het hele land en
zelfs veel badgasten onderling om de
ereprijzen streden.

De jeugd werd in die tijd zeker niet

verwaarloosd. Een gediplomeerde oe-

fenmeester trachtte het spelpeil door
middel van trainingen omhoog te bren-

gen.

De tennissport in Zandvoort was volle-

dig aangeslagen. De groei bleef er

geweldig inzitten en in 1962 telde de

vereniging reeds 360 leden, waaronder
een groot aantal jeugdleden. Ten ge-

volge van deze groei was het noodzake-
lijk dat het clubgebouwtje werd ver-

bouwd en gemoderniseerd. Het bleef

hier echter niet bij. Zestien jaar na de
oprichting - in juli 1967 - telde TC
Zandvoort inmiddels 300 senioren- en
225 jeugdleden. Opnieuw werden er
plannen gemaakt voor uitbreiding van
het aantal banen en vergroting en
modernisering van het clubgebouw.

Ledenstop

Doordat men over vijf banen beschikt

moest er noodgedwongen een leden-

stop door het bestuur worden inge-

steld, welke men zo spoedig mogelijk
wenste ongedaan te maken, vooral

voor de trappelende jeugd. Daarvoor
moesten er meer banen komen. De
plannen om de vijf banen met vier te

doen uitbreiden lukten niet direct. Een
aantal problemen slond realisering van
negen banen in de weg, o.a. het be-

stemmingsplan. Wel kon een beperkte
uitbreiding worden gerealiseerd. In

1968 beschikte TC Zandvoort over
zeven banen, terwijl in 1971 het vergro-

te clubhuis een feit werd.

De negen banen kwamen er toch, al

duurde het nog wel een aantal jaren. In

1974 werden tenslotte de moeilijkhe-

den uit de weg geruimd en kon worden
overgegaan tot de aanleg van nog eens
twee banen, waarmede een fantastisch

TC Zandvoort leden van het eerste uur. Van links naar rechts: Bob van Beats, Jan Mayar,

Miet Kalff-Koomen, Nico Touber.

REAKTIES OP BRIEF MINISTER TUYNMAN

BOW wil onderscheid tussen

plankzeilers en windsurfers

complex voltooid was. Het Tennispark
De Glee, met negen banen en een
goede accommodatie mee kleedka-

mers, douches en kantine kan dan ook
worden beschouwd als een van de
betere in de tenniswereld.

De uitbreiding had tot gevolg dat het

ledental wederom omhoog schoot. In

1976 bestond de vereniging uit plm. 700

leden, een aantal dat nog steeds bleef

stijgen. En nu telt de vereniging, in het

dertigste levensjaar maar liefst 800

leden.

Er kan dan ook gesteld worden dat het

kleine, gezellige clubje, dat startte op
de tennisbanen bij de Schelp is uitge-

groeid tot een bijzonder florerende

vereniging met een ledental, dat in

Zandvoort niet wordt overtroffen en

onder de leden spelers van diverse

pluimage bezit.

Bij TC Zandvoort heeft de jeugd de
volle aandacht; hierin schuilt dan ook
het aankomend talent van de vereni-

ging. Niet vergeten mag worden het

grootste deel van de club, de recreatie-

groep, waarvoor ruim speelgelegenheid

wordt geboden. Dan is er ook een
wedstrijd-groep, die onder aanvoering
van het eerste team, tot geweldige
resultaten komt. Een eerste team dat

de Jubilerende vereniging geen mooier
geschenk kon geven, promoveerde
naar de hoofdklasse. Een eerste team
van een vereniging staat dan wel in de
picture en is het zgn. viaggeschip, maar
hoofddoel blijft het streven naar re-

creatieve sport.

Gravel l^ieuws

Het wel en wee van de vereniging TC
Zandvoort wordt reeds 28 jaar lang

verkondigd in het clubblad „Gravel
Nieuws". Het „Gravel Nieuws" is een
fraai uitgebracht blad, dat achtmaal per
jaar verschijnt, en waarin opgenomen
diverse verslagen van toernooien en
evenementen, jeugdnieuws en medede-
lingen de TC Zandvoort betreffende.

Uit het vorenstaande moge blijken dat

de TC 2^ndvoort de afgelopen dertig

jaar uitstekend heeft gefunktioncerd.

Zowel op sportief gebied als financieel

is de vereniging goed gezond. In de
voorbijgegane jaren is de club gewor-
den tot de grootste in het district

Haarlem en behoort tevens tot een der

grootste van Nederland. Een vereni-

ging die door de goede prestaties in de
competitiewedstrijden volop in de be-

langsteling staat.

De steeds populairder wordende sport

zal er de oorzaak van zijn, dat TC
Zandvoort zal blijven groeien, of de
wachtlijst voor nieuwe leden zal steeds

groter worden, haar gezien de activitei-

ten van TC Zandvoort, zal ook hierin in

de toekomst wel een oplossing voor
gevonden worden.

ZANDVOORT - De Nederlandse Fede-

ratie van Brandingwatersportverenigin-

gen is van mening dat de zeilplank een

klein zeilvaartuig is en als zodanig

gelükberecbtigd met andere zeilvaartui-

gen in die categorie . Eventuele wettelij-

ke maatregelen ten aanzien van de
zeilplank wijst zij derhalve af.

Wél is de federatie van mening dat

zciltechnisch moet worden vastgesteld

dat de zeilplank en andere kleine zei)-

vaartuigen, bepaalde beperkingen heb-

ben en derhalve niet geschikt zijn om op
drukke, in hoofdzaak door beroeps-

vaart gebruikte vaarwegen, te verke-

Deze visie kwam naar voren op de
onlangs in Zandvoort gehouden verga-

dering van de BOW van de Stichting

Recreatie uit Den Haag.

- De Breed Overleg Waterrecreatie

(BOW) van deze stichting is een perma-

nent gespreksplatform voor partikuliere

organisaties en overheden die direkt be-

trokken zijn bij waterrekreatie (inklusief

sportvisserij en ocverrekreatie) . Het over-

leg stelt zich ten doel inzicht te verkrijgen

in de ontwikkeling van de rekreatie

voorzover het water hierbij betrokken is.

De opzet van het BOW is bewust zo breed

mogelijk om een goede en direkle onder-

linge communicatie te kunnen realiseren.

Concept-nota

Van de op dit moment bij het BOW
aangesloten organisaties en overheden

zuilen het Koninklijk Nederlands Wa-
tersport Verbond, Rijkswaterstaat, de
Nederiandse Vereniging van Sportvis-

sersfederaties en de ANWB in een
gezamenlijk op te stellen concept-nota

hun visie neerleggen ten aanzien van de
zeilplank. Deze nota moet gereed zijn

vóór de volgende vergadering, die op 9
september zai worden gehouden.

Vanuit het BOW wil men namelijk

een duidelijk onderscheid gaan maken
tubsen ,,brandingsurfen" en ,,windsur-

fen". Het windsurfen gebeurt op een
zeilplank op het binnenwater, het bran-

dingsurfen langs de kust.

Vanuit de bij het BOW aangesloten

organisaties en overheden is naar voren
gekomen dat, wil men duidelijke regels

voor de zeilplank, zoals door de demis-
sionaire minister Tuynman zijn voorge-

steld, men deze scheiding zal moeten
aanbrengen, omdat het hier wel dege-

lijk twee verschillende sporten betreft.

Hoge Raad

Nadat de Hoge Raad vorig jaar bij

uitspraak had bepaald dat een zeilplank

gezien moet worden als een klein zeil-

vaartuig, gelden momenteel voor zowel
de brandingsurfers als de plassenplank-

zeilers dezelfde bepalingen. Dit is in de
ogen van het BOW niet juist.

Eén van de belangrijkste bepalingen

is ongetwijfeld de gelijkschakeling van
zeilplanken met kleine zeilvaartuigen.

,,2^1fs daarover is nog nimmer een
vaste norm geweest, want wat is een
klein zeilvaartuig" zegt de het Stiekel,

die deel uitmaakt van het bestuur van
de Nederlandse Federatie van Bran-
dingwatersportverengigingen . , .Bij-

voorbeeld moeten voor een zeilplank

de uitwijkregels behoorlijk worden
vastgesteld en vastgelegd, dit is ook
voor de brandingsurfcr belangrijk, hoe-

wel de uitwijkmogelijkheden voor de
laatste veel groter zijn".

De werkgroep gevormd op de verga-

dering van het BOW zal nu voor 9
september een conceptnota maken.
Een reaktie op de brief aan de Tweede
Kamer van minister Tuynman.

In dit schrijven liet de minister nl.

weten hoe hij zich voorstelt het varen

met de zeilplank aan regels te binden.

Naar zijn oordeel zal per vaarweg
moeten worden bezien op welke voor-

waarden de zeilplank kan worden toe-

gestaan. De eventueel te nemen maat-

regelen zijn niet uitsluitend op de
zeilplank gericht, maar op een duide-

lijk omschreven deel van de kleine

vaartuigen. De zeilplank zal zich daar-

om als klein vaartuig volgens de huidi-

ge vaarregels dienen te gedragen.

De mogelijke maatregelen kunnen
bijvoorbeeld inhouden een verbod
voor een bepaalde groep van kleine

vaartuigen (waaronder de zeilplank)

om op bepaalde wateren zonder motor
te varen, om te laveren, om 's nachts of

bij slecht zicht te varen, om het voorde
doorgaande vaart bestemde gedeelte

van de vaarweg te bevaren. Ter aanvul-

ling hierop kan een algeheel vaarver-

bod voor een bepaalde groep van
kleine vaartuigen (waaronder de zeil-

plank) worden ingesteld op bepaalde
vaarwegen , of een verbod voor bepaal-

de dagen met uitzondering van de
weekeinden of een verbod voor een
gedeelte van de vaarweg al dan niet op
bepaalde dagen. Wanneer de vergade-

ring van 9 september zich kan vinden in

de conceptnota die nu wordt opgesteld,

dan is het te verwachten dat het varen

met zeilplanken in en op de binnenwa-
teren voor 1982 geregeld zal zijn.

Brandingsurfen

Het brandingsurfen dat niet zoveel

beperkingen zal kennen als het wind-
surfen, wil men ook wel graag vastge-

legd zien in bepaalde regels. Daarom
zal van de zijde van de Nederiandse
Federatie van Brandingwatersport ver-

enigingen, de Nederlandse Vereniging
van Sportvissersfederaties, Stichting re-

creatie en Rijkswaterstaat in november
een concept-nota worden opgesteld,

waarin dan de regels voor de bran-

dingsurfen zullen zijn vastgelegd.

IS

Zwemver. Zeesohu

kent volop aktiviteiten
ZANDVOORT - De ontwikkelingen

en aktiviteiten bü de enige Zand-
voortse Zwem & Poloclub De Zee-

schuimers gaan niet ongemerkt
voorbü. Sleeds weer verrast het

vermogen van deze relatief kleine

vereniging om werkelyk grootse

dingen te doen. Gezien de vele

verenigingen en aktiviteiten op
sportgebied in de gemeente Zand-
voort is dit een kompliment aan
bestuur en alle vrijwilligers die zich

elk jaar weer voor meer dan 100%
inzetten. Elk jaar weer presteert De
Zeeschuimers het weer een forse

ledenaanwas te creeëren waardoor
een verdere uitbouw van de diverse

afdelingen mogelijk wordt.

De Zandvoortse Zeeschuimers zijn dan
ook niet benauwd nieuwe dingen te

proberen. Een duidelijk voorbeeld

hiervan is de oprichting van een kunst-

zwemafdeling, die na nauwelijks 2 jaar

floreert als geen ander. Voor meisjes

met een goede zwemondergrond, en

liefst nog met gevoel voor muziek en
maat, een ideale sport om zich volledig

uit te leven. In dat 2-jarig bestaan van
deze afdeling is er veel gebeurd. Bin-

nen een jaar konden de eerste Kunst-

zwemmeisjes van de Zeeschuimers het

eerste K. N.Z.B, kunstzwemdiploma
behalen en volgden de trainsters een
zeer zware beoordelaarskursus die zij

met goed gevolg aflegden.

Onder deze Kunstzwemmeisjes zijn nu
al mogelijke kandidaten voor de Ne-
deriandse kampioenschappen. Of de

Zeeschuimers dit hoge kunstzwempeil

zullen bereiken moet echter worden
afgewacht.

Wedstrijdzwemmen

Zwemwedstrijden en waterpolowed-
strijden zijn al jarenlang de basis van
de Zeeschuimers geweest. Het aantrek-

ken van nieuw zwemtalent, het begelei-

den en trainen is het hoofddoel van de
vereniging. Dat gebeurde in de afgelo-

pien jaren met wisselend succes. Een
belangrijke stimulans voor het Zand-
voortse waterpolo is zeker geweest, dat

de Zeeschuimers nu in eigen bad De
Duinpan ook thuiswedstrijden kan or-

ganiseren. Want dankzij een dispensa-

tie van de waterpolobond K.N.Z.B.
mogen zij in het binnenbad -qua water-

stand eigen onvoldoende- alle wedstrij-

den spelen.

Gestart met 1 herenteam en later met
een jeugdteam willen de Zeeschuimers

in september dit aanvullen met een

meisjes-aspirantenteam. 26 september
is de eerste thuiswedstrijd waarin drie

Zandvoortse waterpoloteams in de

Duinpan in aktie te zien zijn. Maar als

meer kinderen uit Zandvoort en omge-
ving voor deze sport interesse tonen

kunnen zij zich bij de Zeeschuimers

aanmelden.

De Zeeschuimers doen er werkelijk

alles aan om hun wedstrijdzwemploeg

omhoog te stuwen. Een uitbreiding van

de wedstrijdploeg van 15 naar rond 25

kinderen brengt in kompetitiewedstrij-

den meer punten en een hogere klasse-

ring. Om de wedstrijdslagen beter in te

studeren wordt ook gebruik gemaakt
van films van zeer bekende Ameri-
kaanse zwemmers w.o. Mark Spitz.

Instructiefilms waarin vele details van

de moeilijke zwemslagen in slow-mo-

tion te bestuderen zijn.

Wekelijks kunnen deze kinderen meer-
dere uren trainen onder leiding van
ervaren trainers waarbij uithoudings-

vermogen en een perfecte beheersing

van de zwemslagen steeds worden op-

gevoerd. Door het regelmatig zwem-
men van kompetitiewedstrijden tegen

andere verenigingen uit de regio, het

deelnemen aan allerlei zwemwedstrij-
den zoals langebaan, wedstrijden.Spee-

do-kringkampioenschappen en moge-
lijk nationale kampioenschappen bie-

den de Zeeschuimers aan alle kinderen

voldoende mogelijkheden zich in

K.N.Z.B.-verband te meten met leef-

tijdgenoten.

Recreatie

Maar buiten deze pure wedstrijdsf)ort

kunnen leden van de vereniging De
Zeeschuimers zich ook in een sportieve

en recreatieve opzet bekwamen in het

behalen van diploma's en brevetten.

Vooral \ooT de jeugdigen is dit meestal

de eerste kennismaking met een zwem-
vereniging waaruit vaak een interesse

ontstaat voor waterpolo, wedstrijd-

zwemmen en kunstzwemmen. Belang-

rijk is dat deze sport met plezier wordt

beoefend. Dat plezier wordt in belang-

rijke mate bepaald door het enthousis-

me van de vrijwilligers van De Zee-
schuimers.

Om nog meer enthousiasme te kweken
voor de zwemsptort heeft het bestuur

van De Zeeschuimers een informatie-

folder met ,,zwemkadobon" klaar lig-

gen. Elke vrijdagavond kan deze wor-

den afgehaald tijdens het clubuur in het

zwembad De Duinpan.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
basketbalverenigfng The Lions

heeft het op dit moment niet gemak-
keiyk. Vorig seizoen degradeerde

het eerste team uit de eerste divisie,

nadat het er in het begin van dat

seizoen geenszins naar heeft uitge-

zien. Door vertrek van enige spelers

zai The Lions, in de tweede divisie,

ook op felle tegenstand stuiten,

maar handhaven moet zeker tot de

mogelgkheden behoren.

Zoals bij de meeste verenigingen staat

het woord recreatie hoog in het vaan-

del. Ook bij de Lions, maar het eerste

topteam moet toch beschouwd worden
als een aantrekkingspunt voor een ver-

eniging. Gaat 't het eerste team voor de

wind dan is het meestal ook goed
gesteld met de rest van de vereniging.

Ondanks dat het team gezakt is, flo-

reert het 160 leden tellende Lions

uitstekend. Voorzitter André van

Huystee: „Het doel van het bestuur

blijft, streven naar een gezelligheids-

vereniging met weinig aspiraties, waar-

bij de jeugd een belangrijke plaats

inneemt. Het jaarlijks door ons georga-

niseerde schoolbasketbaltoernooi blijkt

bijzonder aan te slaan en ook de

allerkleinste ,,de mini's" zijn een suc-

ces", aldus de voorzitter.

Spelers

Toch wordt er naar gestreefd om het

eerste team zo hoog mogelijk te laten

meespelen in het basketbalgebeuren.

Dat dat niet meevalt na een degradatie

blijkt nu wel. Enkele spelers hielden

het bij Lions voor gezien. Belangrijkste

man is ongetwijfeld Pim Schon, de

enige twee meter speler, die altijd goed
was voor vele punten. Hij vertrok naar

eredivisievereniging Eve and Adam
Stars. Bovendien verdwenen Frans Sti-

phout en Kenneth Mackhack. Manager
van het eerste team. Piet Koper, vindt

vooral het verlies van Pim Schón een

geweldige aderlating, die moeilijk te

vervangen is. ,,Met het verlies van Pim
Schön hebben we geen lengte meer in

de ploeg. Het betekende dat spelers die

naar Lions zouden komen het niet zo

meer zien zitten, en daarom wegblij-

ven. Ook een aangezochte trainer-

coach heeft hel op het allerlaatse mo-
ment laten afweten. Het vertrek van

Schön speelt hierbij een grote rol, daar

misschien minder resultaten worden
verwacht. Het houdt echter wel in dat

de trouw gebleven spelers met een
enorme inzet zullen vechten om het

verloren geganc terrein in de toekomst

te herwinnen. Daar ben ik wel zeker

van", zegt Piet Koper.

Ondanks enkele tegenslagen

hoopt Lions op goed seizoen
mum i n iiii iiin>ii m iin I II ii««;p|i»»— iiimw iy ii> I j
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Op nr. 10 John Epker wordt dit

jaar weer gerekend terwijl de
toekijkende nr. 4 Pim Schön niet

meer in Zandvoort te zien zal

zijn.

Dames

Ook hot eerste dames team staat dit

seizoen een zwaar jaar te wachten. 1 lot

promoveerde naur de tweede divisie

waardoor zeer u.intreKfcclijkc teams

naar Zandvoort zullen komen. Het
betekend voor het bestuur van The
Lions dat, nu ook de dames hoger
spelen, er meer kosten worden ge-

ma;ikt in de vereniging. Zowel de
heren als de dames zien zich gesteld

voor reizen doo' heel Noord-Holland
en uit de opbrengst van de contributie

kan dit niet worden gefinancierd. , .Fi-

nancieel zijn wij prima gezond, en het

IS ons gelukt om de contributie voor het

derde jaar op hetzelfde peil te houden,

ondanks dat de kosten, zoals bondsaf-

drachten, zaalhuur etc, steeds hoger

worden", aldus Piet Koper.

Sponsor

Om financieel gezond te blijven moet
Lions dan ook andere geldbronnen

aanboren wat dit jaar uitstekend gelukt

is. Er is gezocht naar een spwnsor. waar

het bestuur m geslaagd is. Barbeque
Rest.iurant De Puur, in de Zeestraat,

heeft een flink bedrag beschikbaar

gesteld, waardoor de heren en de

dames prestatiegericht kunnen blijven

meedraaien. Echter niet het gehele

sfKDnsorbedrag wordt besteed aan de

topteams, doch ook de rest van de

vereniging profiteert van deze geldelij-

ke steun.

Financieel kent Lions dus geen proble-

men, doch wat het de kaderleden

betreft, valt het niet mee om een

basketbalvevcniging goed te laten func-

tioneren. .,Bij het basketbal heb je

enoim veel vrijwilligers nodig. Je moet
scheidsrtxJiters leveren, tijdwaarne-

mei-s. en mensen die de score bijhou-

den en dat valt niet altijd mee. Meestal

komt het op dezelfde mensen neer. De
meeste willen alleen spelen, doch met
de nodige improvisatie lukt het wel",

zegt Andrc van Huystee.
Piet Koper vult hierop aan dat het toch

wel een prestatie is om je als basketbal-

vereniging te kunnen handhaven. ,,De

Lions bestaan nu 16 jaar, en ziin nog
steeds cezond. Vaak zie je in de basket-

balwercld een vereniging ontstaan,

maar enige jaren later is deze door
allerici moeilijkheden weer ten gronde
gegaan", zegt Piet Koper.
Als Lions het trainersproblecm snel

weet op te lossen (en daarvoor moet
het bestuui zeker in staat worden
geacht) kan er het komende seizoen

aantrekkelijk basketbal te zien zijn in

de Pellikaanhal. Doch ook zonder trai-

ner is op dit moment de voorbereiding

in voile gang. Totdat de trainer gevon-

den is, neemt de van Bleu Stars overge-

komen speler Henk Wals met assisten-

tie van Maarten Paap de trainingen

waar, zodat niet onvoorbereid aan de
start van een nieuwe competitie begon-
nen wordt.
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STRIJDER BV ViA-G
B. van Alphenstraat 102 - Van Lennepweg 104, Zandvoort, telefoon 02507-14565

Audi nSw'

Wc spelen open kaarl. Er moeien

nog meer 14"s op de weg komen. Daarom
nu voordeliger. Mag u ook vertalen als

hogere inruilprijs. Blijft om 't even. Welke
Rcnaiilt J4 u ook kiej^t. 4 iiit\'oeringcn.

Van komforlabel tol luxueus.

Verbruik:! op ^^^15.4 (14 TL
bij 90 km/u konstant). Kortom, meer
voor minder. Kom snel zelf ontdekken
hoe voordelig u een Renault 14 uit onze
showroom kunt rijden.

Want dit aanbod is niet onbeperkt.

De RcnauUdcalcr informeert ii

dcikundip overeen snelle linaneiennii

Ma Renault Credit Nederland

O". er de voordelen van

ol Renaulileasini!

Ben Alferink

Nike sportshop

Aanwezig het volledige Nike-pakket
Kerkstraat 9 - Zandvoort - Telefoon 13653.

Voor al uw cv., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 02507-

13176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

G.Kol
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-brand-leven

alle verzekeringen

Sterke joggingschoenen

v.a fc5fjïlO

bij:

Harms Schoenen
Diaconiehuisstraat 5A - Zandvoort.

h. Renault loopt langeropeen liter.

RiNKO VERKOOPCENTRUM
Burg. V. Alphenstraat 2A - Zandvoort - (Vrijdagavond koopavond)

^^
Tel. 133 60

nGoededealerbijdeaanbiedinginbegrepen.

1
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Organisatiekosten rondtwee miijoen

kan Gra

eel redden
ZANDVOORT • De dertigste Grand Prix van Nederland belooft een voor alle

partyen spannend autogcbeurcn Ie worden. Welke coureur zondag de twaalfde
Grand Prix-zege van dit seizoen gaat behalen is niet te voorspellen, aangezien de elf

verreden wedstr^den zeven verschillende winnaars telt. Het bewast dat er vry
ffilijkwaardig materiaal in omloop is, hetgeen de strijd om het werclkampioen-
schap merken als die der coureurs alleen maar interessanter maakt. Zes punten
bedraagt de voorsprong van igstaanvoerder Carlos Reutcman op Nelson Piquet.

Maar ook Jacques Laflïte en Alan Jones zijn met respektieveiyk elf en achttien

punten achterstand nog niet kansloos op de wereldtitel met nog vier races in het

verschiet.

Spannend wordt het ook voor de organisatie op Zandvoort. Clrcuitdirekteur Johan
Beerepoot bekent ruiterlijk, problemen te hebben met de zaak financieel rond te

krygcn. Hü staat niet alleen. A) eerder struikelde Spanje over dit punt, terwUl
volgens Becrepoots zeggen ook Oostcnr^k in de problemen is gekomen door de
organisatie waarmee in Zandvoort twee mitjoen gulden gemoeid b.

„Het zal duidelijk zijn, dat er met
dergelijke bedragen risico's verbonden
zijn aan het organiseren van een Grand
Prix", aldus Johan Beerepoot. Risico's

die door het wegvallen van de film- en NsgatÏGf
tv-rechten en de harde reklamewetten
van CRM beduidend groter geworden
zijn.

„We zijn geheel afhankelijk van het

publiek nu Bernie Ecclestone (FOCA-
voorzitter, red.) alle film- en tv-rechten

naar zich toe getiokken heeft. Die
inkomsten verschaften ons als organisa-

tie toch een behooriijke dosis zeker-

heid. Ook met slecht weer zaten die

paar ton goed. De afgelopen twee jaar

waren de weergoden ons slecht gezind.

De laatste Grand Prix hadden we zelfs

windkracht negen met hagelstenen.

Het is niet te hopen dat we dat opnieuw

Oe gemeenteraad van Zandvoort beslist

heeft over het wel dan niet voortbe-

staan van het circuit.

terug met als gevolg dat nu vier ban-
denfirma's elkaar beconcurreren.

Twistpunt

Twistpunt werd vervolgens een brok
techniek. De skirts aan de zijkanten

van de wagens werden verboden en
bepaald werd, dat het chassis bij stil-

stand zes centimeter van het wegdek
moest staan. Over het rijden werd niet

gerept en Brabham kroop als eerste

door de mazen van het FISA-net mid-
dels het hydro-pneumatische vcersys-

teem. Bij stilstand voldeed de wagen
aan de vereiste zes centimeter, terwijl

een druk op de knop tijdens het rijden

de wagen weer als vanouds aan het

wegdek deed kleven. Enkele stallen

zoals Ferrari, Alfa Romeo en Renault
voerden deze ingreep pas later uit.

waarmee kostbare kampioenschaps-
punlen verloren gingen.

Stakingen door monteurs en rijders

waren het gevolg met als absoluut

dieptepunt de chaotische start op het

Belgische Zolder. Via de televisie was
de gehele wereld er getuige van hoe
een monteur werd overreden tijdens

een vanwege protesterende monteurs
en sympathiserende tijdens verlate

.start. De monteurs hadden betere vei-

ligheid geëist. Niet ten onrecht, aange-
zien tijdens de training een koUega in

de pits was doodgereden.

Kentering

Maar na België kwam de kentering.

Weliswaar ging de hierop volgende

Grand Prix van Monaco te laat van
start, maar daar konden rijders, mon-

Is naast strand, zee en duinen het
gekrakeel om de race-piste tot Zand-
voorts gemeengoed geworden, zelden
heeft er in de internationale formule
1-racerij een grotere strijd gewoed als

dit jaar. Zelden ook is deze hoogste tak
van de autorenspwrt zo negatief in de
belangstelling geweest. Het begon alle-

maal met de breuk tussen konstruk-
teurs en overkoepelende organisatie of
te wel de FOCA en FISA. Het dreigde
zelfs tot een definitieve breuk te komen
toen Bernie Ecclestone met een gedeel-
te van het Grand Prix circus op de

gaan beleven, want dan wordt het ook solotoer ging. Op de valreep werd de
volgend jaar een kritieke zaaJc

Maar Beerepoot weet ook nog een
lichtpuntje aan te voeren, want mocht
de zaak financieel lukken, dan is Zand-
voort ook volgend jaar verzekerd van
een Grand Prix, aangezien het driejarig

kontrakt met de FOCA pas eind 1982

afloopt. Een voor een organisator toch eerste officiële Grand Prix

wel geruststellende gedachte met het Beach van start. Opnieuw

breuk toen in het Parijse hoofdkwartier
van de FISA gelijmd middels het con-
corde-agreement. Een en ander resul-

teerde in een niet meetellende Grand
Prix van Zuid-Afrika en een ietwat

gewijzigde wedstrijdkalender.

Maar medio maart ging dan toch de
~ in Long

het ver-
oog op de plannen van Ecclestone om trouwde beeld van 1980. Wereldkam-
slechts enkele Europese Grand Prix's pioen Alan Jones greep de zege, ge-
te houden, waaronder die van de Bene-
lux.

Wat er daana gaat gebeuren is een
groot vraagteken. Bekend is alleen, dat

in de verzoenende Concorde-overeen-
komst tussen FOCA (konstrukteurs)

volgd door zijn teamgenoot Carlos
Reutemann met achter de twee Wil-
liams-wagens de Brabham van Nelson
Piquet. De rust leek weergekeerd,
maar het was slechts schijn. Met het
terugtrekken van Good Year brak een

en FISA (de overkoejselende autospor- bandenoorlog los. Michelin vulde het
tinstantie) de Grand Prix van Neder- gat op, terwijl ook Pirelli en Avon
land voor 1983 en 1984 gemeld wordt, banden gingen leveren. Maar Good
Bekend is echter ook, dat vóór die tijd Year kwam weer op zijn beslissing

Enkele weken geleden trainde Alain Prost op Zandvoort. in zijn Renault haalde hij 290 km. Tot hij bij

het bos-uit vanwege een defekte stuurinrichting uit de baan knalde. Hier zijn teamgenoot Renée
Arnoux in aktie. Prost behaalde in Frankrijk de enige Renauft-zege. Oe RenauHs zijn dit jaar wel erg
snel, maar ook erg wisselvallig.

-*3»»CS*?»»4?'

SmOKERS
tandpoiish
tegen hardnek' ,^_
kige aanslag o^^^j^sr

Aariio
'

HUISHOUDELIJK:
HermesetaS 500 zoetjes van 4,95 voor 3,75

Vlido insektenspray van 2.98 voor 1,98

ZwitsaI bijdehandjes van 5,45 voor 3,98

Elmex tandpasta 4 voor 10,00 1 voor 2,80

Gracile maandverband (superdun)

van 3,60 voor 2,95

Proset haarlak 36o gram 3,95

Kemt versteviger van 4,45, grote fles nu ... . 2,95

Odorex maxifles van 5,95 voor 3,95

EInett hairspray soo gram van 16,95 voor. . . 12,95

EInett hairspray 300 gram van 1 1 ,95 voor .... 8,95

EIsève shampoo superfles250 cc.

van 6,98 voor 3,45

ZwitsaI shampoo van 5,45 voor 3,45

Nivea crèmezeep nu 0,80

Fenjal bodymilk grote fies ^a\'\ 8,75 nu 5,25

EXTRA AANBIEDING:

Anai'sAnai'svanCacharel van 19,50 nu itü^Slu

FENJAL PRUSKRAKER^SraS-
zeep 'm doos
classic

ièn]a\

10% korting, 10% korting, 10% korting
op de volgende topmerken (geldt voor altijd)

Nina Ricci

Chanel5eni9
Rochas: Femme

Madame
Mystère

Estée Lauder: cinnaber
Private

Collection

Alliage

Youth dew
Estée

Yves Saint Laurant: opium
Rive Gauche
Rive Y Gauche

Christian Dior
Chloé
Anaïs Anaïs
Herenseries ook 10% korting op:

Paco Rabanne
Lagerfeld

Givenchi
Christian Dior: juies

Eau Savage

Aramis
Aramis 900
Aramis Devin

SPAAR ONZE KASSABONNEN.
Bij f 100,- aan bonnen ontvangt u f 3,- terug

Geiukkkbditen-ffpi
ZANDVOORT - Het Is het gemeen-
tebestuur gebleken, dat veel inwo-

ners van Zandvoort het als een gemis

besdiouweu dat zy met name buiten

de kantoortyden, geen klachten

kunnen indienen over aantasting van

bei milieu in Zandvoort door b.v.

racegeluid, vervuiling e.d. Teneinde

hierin verbetering aan te brengen

heeft bet gemeeatebestuur een oplos-

sing gezocht en gevonden. Alle

klachten m.b.t. het milieu In Zand-
voort kunnen worden ingediend by
het bureau milieu-, parkeer- en be-

lastingcontrole, Hogeweg 78, Zand-

voort. Dit bureau is telefonisch te

bereiken onder nummer 18544. In-

dien niemand op het bureau aanwe-
zig is, kunnen eventuele klachten

worden ingesproken op een band
van een aangesloten telefoon-

beantwoorder.

^0'̂ ^^^^i0^t0^0>tgl^^m î ^w06 1
De wereld is een wckkcrbpel, vol allerhande klokken

GuidoCe/dle (1830 1899).

HORLOGERIE

(Niot op yent'L'bmicJduit'n}

KOM, KIJK EN
OVERTUIG UZELF l !

!

V,DE GAPERii
de goedkoopste drogist in Zandvoort C

KERKSTRAAT 36
(Zolang de voorraad strekt) ''.'•'

HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg4 - Tel. l 23 07

heeft er slecht', enkele v.m^

nidar dic iijn er dan ook naar

Heus. er zijn geen betere, wam
hij heeft een klok en vvekkerspcl

van absolute wereldklasse!

Komt u eens kijken in zijn showroom.
*t Is een belevenis!

Eigen reparalie-ajdelin^

met elektronische apparatuur. ^

Carfos Reutemann.

tucn, en organisatoren nu eens niets

aan doen. Er had brand gewoed in een
hotel, waardoor de onder het bouw-
werk gelegen tunnel blank kwam te

staan met bluswater.

Inmiddels zijn vrijwel alle wagens voor-

zien van het hydro-pneumatisch vccr-

systeem en het is te merken. Spanje,

Frankrijk, Engeland, Duitsland en
Oostenrijk geven spannende Grand
Prix te zien met allemaal verschillende

winnaars en vijf verschillende merken.
Dit resulteerde in toename van het

aantal toeschouwers. De verwachting
dat deze tendens zich in Zandvoort

pi»iii»u im«npiii)|i^

voortzel lijkt dan ook gerechtvaardigd.

De badplaats is er klaar voor. tJp de
ochtend van de Grand Prix. rijden er

tussen negen uur en halfiwee niet

minder dan drieentwintig tremen naar
Zandvoort.

Een randprogramma moet cIc \ro(;gk()-

mers rond de racepisic hc/ig houden.
Muzikale shows, parachutisten, gemo-
toriseerde hanggliders. slipdemonstra-
ties, een heteluchtballon, een presenta-
tie van ^cstlg jaar Ford in de .nitosporl,

waaronder de fraaie Foirt GT40 alsook

de presentatie van de coureurs vormen
het voorprogramma.

Interessant is eveneens de reace met
Renault 5 Turbo, welke in twee man-
ches wordt verreden. Een op zaterdag
en een op zondag Zaterdag is er
eveneens een wedstrijd voor het Euro-
pees kampioenschap formule Ford
2(K)(J en een Europese wedstrijd met
spons 2(KX) De Renault 5 Turbo be-

looft een groot spektakel ie worden
met daarbij de uitstekend voor de dag
komende Boy Haije, John Bolten.
John Vos en Geerlof Stam. Van dn
Nederlandse viertal staal Haijc er hei

beste voui Hij staat slechts vier punten
achter kopman de Fransman iean Rag-
notti

Vrydag 2a augustu.i:

10.00- !!. 30 uur training

13.00- 14.01 uur training

14.15-15.00 uur training

15. 15- 16.(W uur training

16.15-17.00 uur training

17.15-18.00 uur training

Formule 1 (zondc.r tijdopname)
Formule i (met tijdopname)
Renault 5 Turbo groep a
Renault 5 Turbo groep b
Euroserie Formule Ford 2000
Euroserie Sports 2(X)Ü

ZatenlBp 29 augustus:
10.00-11.30 uur training Formule I (zonder tijdopname)
13.00-14.00 uur training Formule 1 (met tijdopname)
14.30 uur race Renault 5 Turbo Ic manche 15 ronden
15.30 uur race Euroserie Formule Ford 2000 15 ronden
16.30 uur race Euroscrie Sports 2000 15 ronden

Zondag 30 augustus:

10.00 uur aanvang voorprogramma
13.00 uur vrije training Formule 1

15.00 uur start 30e Grand Prix van Nederland wereldkampioenschap Formule
1 72 ronden
17.15 uur race Renault 5 Turbo 2e manche 15 ronden

'i»C2SBïE3i L.

Meet u «igenltjk Mei wat er hier in uw dorp xa koop
1»?

RADIO PEETERS, Haltestraat 56 Zandvoort, tal.

02507 - 13618.

Wij hebben werk «oor een enthousiaste jongeling

!

Zwembad 'De Duinpan'
Wegens het sukses van het moeder en kind zwemmen

gaan wij onze lestijden uitbreiden.

Vanaf 1 september ook op dinsdag van 13.30-14.00 uur of

van 14.00-14.30 uur.

Extra warm water. Deskundige begeleiding.

Van O tot 4 jaar.

De beste voorbereiding op het leszwemmen.

Tot ziens in uw zwembad.
Vondellaan 57 - 2041 BC Zandvoort

Telefoon Ü2507-'I2170

Wij leveren uit eigen slacht

Hollands paardevlees
De meest onbesproken vleessoort

Voedzaam en gezond

ca. 15 maal nat. en Internat, met goud
bekroond.

Openingstijden:

Donderdag 13.00-20.00 uur,

vrijdag 8.00-18.00 uur

VLEESWAREN FABRICAGE en SLAGERIJ

4-day matras
door de consumenten-

bond als goed beoordeeld

vanaf maat 80 X 190.

319.00
HETKASTENHUiS
Grote Krocht 25,

telefoon 177S1.

Oude Schipholweg 987.

2143 CG Boesingheliede

(H'nneer).tel.02Sö5-427.

Uu of nooit!
Inpakken en wegwezen
Door annulering nog vri'

van 29-8.' 10-9-'81.

App. voor 4 pers mcl

garagt tp Leysin IZw )

'

te! (HSO' - 17tl?9

>*—*<jtf '^—<rn^^m^fa(iTi»ij>B"iirf'^l itijaJMi^i i—

Vis en speciaSiteiten

HALTESTRAAT 16 - TEL. 1 62 04. 's Maandags gesloten

.

EEN NIEUWE VISZAAK MET OUDER-
WETSE KWALITEIT.

Deense nieuwe de beste 2,75

Mosselen in de dop, 2 kilo 5,75

Levende paling pond 12,50

I Liefst vroegtijdig bestellen).

Verse schar, kabeljauw, schol.

Tong, tarbot, schelvis, wijting enz. enz.

Dagelijks verse aanvoer.

Gekookte mosselen. Proef ook eens
onze zalmsalade uit eigen keuken.

Paling, uitgesneden zalm, gerookte

forellen, levende forellen, heeften,

div. garnalen, kikkerbillen, escargots,

Zweedse haringsoorten, bokkingfilets,

sprotfilets, makreel - vers gerookt,

Engelse en Maarse bokking.

^*»i^^<WM»i#<»ww**' W^%»Wwa%»*WB|^^^»^^^''l «^l^^fl*»!'*!!!^»** *i^^l«%.^W^%^W^»«^%—»;Wn H*i|«WwW»«^tW)^ 1*1»wiWi(<*i|»»>w I ^llf^ir^^fi^vr^^fitw^mrt^m HH^'m^jm^O^M *̂^

Zskenmon
rofiV-l met sportd

in het cenlruni

Te!.02507-1W20.

TE KOOP

uitneembaar

strandhyjsjt

f 400. -,tel.15313

ijÖ

'^.^ifiüld
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JUBILEUM WORDT GROOTS GEVIERD

Veel ups en downs in veertig

jaar bij Tandvoortmeeuwen'
ZANDVOORT - Op 1 augustus 1981 bestond de ZSV Zandvoortmeeuwen veertig

jaar. Deze jaren zijn niet onopgemerkt voorbij gegaan. Uit de geschiedenis van de
club biykt, dat deze rustige, maar ook stormachtige periodes heeft gekend. Enige
met vreugde begroete kampioenschappen maar ook degradaties is Zandvoort-
mecuwen's eerste team niet bespaard gebleven, terwijl op bestuurl^k niveau

meestal de goede koers werd gevaren, maar men ook weleens in een storm terecht

kwam.

Reeds langer dan het aantal jaren dat.

Zandvoortmeeuwen nu bestaat, werd
er in Zandvoort tegen de bal getrapt.

ZW Zandvoort van het jaar 1919 en
het wat jongere ZW Zeemeeuwen
speelden een pittig partijtje voetbal.

Fusie

In de oorlogsjaren, was het de toenma-

slaagde het bestuur er in om aan deze
wens te voldoen. Er zat een goede
groei in de club en in 1946 werd er

gestart met een,afdeling zaterdagvoet-

bal.

Handbal

Het bleef voorspoedig met de club gaan
en in 1954 kwam er een afdeling

5 ^
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Richard Kerkman en Wim van Staveren

uitmaken van het eerste team dat zich in

lige burgemeester H. van Alphen die

een geweldig voorstander was van een
fusie van beide Zandvoortse verenigin-

gen. Op 1 augustus 1941 kreeg de wens
van de burgemeester gestalte en was de
ZSV Zandvoortmeeuwen een feit. Elk

der vereniging vaardigde negen be-

stuursleden af, zodat een bestuur ont-

stond van maar liefst 18 man. Het was
geen eenvoudige zaak om in die jaren

de vereniging draaiende te houden,
doch men slaagde erin, en na de
bevrijding in mei 1945 kon aan de
opbouw van Zandvoortmeeuwen wor-
den begonnen.

om tot resultaten te komen moest er

een trainer komen, doch financi31e

middelen waren er haast niet. Via een

in het leven geroepen trainerfonds

aÊÈm-mummÊmÊmÊÊÊtÊÊiÊimÊÊÊmiiiÊkÊÊmiiMiimÊÊÊiÈiÊmÊmÊm

twee „meeuwen' die ook nu nog deel
de nieuwe klasse nog waar moet maken.

(archieffoto)

handbal bij, die toen nog het spel

uitsluitend beoefende op het veld. Op 1

januari 1955 ontstond de supporters-

vereniging ,,Geel-Blauw" die niet min-
der dan 200 leden heeft geteld. Deze
vereniging organiseerde diverse festivi-

teiten met als belangrijkste doel het

bezoeken van uitwedstrijden van het

eerste elftal. Eerst ging dit per trein,

maar later per autobus. De toenemen-
de welvaart bracht meer auto's en het

gezamenlijke bezoek van uitwedstrij-

den werd minder, waardoor de supf>or-

tersvereniging in 1974 ter ziele ging.

Iri die vijftiger jaren is er veel tot stand
gekomen in de. vereniging Zandvoort-
meeuwen. Zo ontstond op 4 december
1957 de eerste gedrukte clubkrant.

zoals die nu nog steeds verschijnt. De
zelfwerkzaamheid was in die tijd bij-

zonder groot. Er kwam in 1959 een
geweldige werkploeg tot stand, die

binnen vier maanden een overdekte
tribune deed verrijzen. Op 6 september
1959 werd deze overdekte tribune door
burgemeester Van Fenema officieel in

gebruik genomen^

Tegenslagen

Op sportief gebied zat het de vereni-

ging niet altijd mee. Drie jaar na
invoering van het betaalde voetbal

(Zandvoortmeeuwen was door een ver-

sterkte promotie ingedeeld in de 2e

klasse) eindigde het eerste elftal met
OSV en Hollandia op de eerste plaats.

In beslissingswedstrijden was OSV de
gelukkige. Ook in het seizoen

1963/1964 greep het eerste team naast

hét fel begeerde kampioenschap. Tot
aan de laatste wedstrijd bezat Zand-
voortmeeuwen de koppositie, doch
door verlies van deze wedstrijd ging de
eer naar RKAVIC. Een jaar later

moesten de Meeuwen zelfs degraderen.
Ondanks deze tegenslagen lieten de
leden het er niet bij zitten. Het seizoen

1966/1967 zou een geweldig jaar wor-
den. Wederom door zelfwerkzaam-
heid, werd de bestaande akkommoda-
tie aangepast. De kleedruimtes werden
verbeterd, een bestuurskamer werd in-

gericht en een prachtige kantine werd
uit de grond gestampt. Op 10 december
1966 stelde burgemeester A. Nawijn
het aangepaste complex in gebruik.

Enige maanden later was het weer
feest. Voor het eerst in 25 jaar wist het

eerste team een kampioenschap te be-

halen wat grote vreugde teweeg bracht,

het eerste team had de smaak te

pakken en drie jaar later, in 1970, kon
men opnieuw een kampioensfeest orga-

niseren, wat promotie betekende naar
de hoogste afdeling van het amateur
voetbal. Binnen enkele jaren moest het
eerste team echter twee stappen terug
doen en kwam het in de derde klasse

KNVB, waarin het steeds een toonaan-
gevende rol speelde.

Kapklus

Op bouwgebied bleef de vereniging

zijn aktiviteiten ten toon spreiden. Een
aantal leden vormde het comité
Kapklus, t.b!v. een nieuw klubgebouw
aan de Van Lennepweg. Dit vooral
voor de jeugd dienende complex was
hoog nodig aan vernieuwing toe. Bijna
twee jaar duurde de bouw met vrijvvilli-

ge arbeid, doch in september 1974 kon
burgemeester A. Nawijn de officiële

opening verrichten.

Splitsingen

Dieptepunt in het veertig jaar bestaan

van Zandvoortmeeuwen is wel de af-

scheiding die ontstond in 1975 met de

Trainersproblemen
ZANDVOORT - Op deze plaats zou
de visie op het komende voetbalsei-

zoen vermeld staan van de nieuwe

Zandvoortmeeuwen trainer Sjcf van
DufTelen. De 34-jarige Haarlemmer
was vol enthousiasme begonnen met
de training van de scicctiegrocp.

Nadat Van DufTelen een Jaar het

trainersvak niet had beoefend van-

wege een knieoperatie, had de be-

handelende arts hem weer volledig

flt geacht om de trainingen te her-

vatten. Doch tydens een keeperstrai-

ning ging Van DufTelen toch weer
door z^n knie. De dokter schreef

hem direkt volledige rust voor, wat
inhield dat Zandvoortmeeuwen In de

aanloop naar een nieuw seizoen in de

problemen kwam.
Snel is het bestuur van Zandvoort-
meeuwen by elkaar gekomen om te

zoeken naar een bekwame vervan-

ger. De laatste berichten z^'n, dat zy

daar ook in geslaagd z^n.

Nadat oud Zandvoortmecuwenspe-
ler Fred Boom de zaken een week
heeft waargenomen, is er een oplos-

sing gevonden. Oud-Telstarspeler en

oud-trainer van Volendam Fred

André is bereid gevonden om de

selectie van Zandvoortmeeuwen on-

der zijn hoede te nemen. Aan André
de taak om de spelers optimaal voor

de competitiestart, die op 20 septem-

ber zal plaats vinden, voor te berei-

den.

'Mi-
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Trainer Sjif \an Duffelen.

Uw krant niet

ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.00 Hür ons

kantoor, lelëfoón

17166f
en 's middags-heeft u hem

:.. iï indebüS'v

gaat met zelfvertrouwen

liet nieuwe seizoen tegemoet
ZANDVOORT - Het vorig jaar

heeft TZB, niet zoals de andere twee
Zandvoortse voetbalverenigingen,

beslag weten te leggen op een kam-
pioenscliap. Erger nog, iiet eerste

team was zelfs genoodzaakt om uit

de tweede klasse HVB te degrade-

ren. Dit was een geweldige klap

voor deze sympathieke vereniging,

die direkt na het seizoen alles op een

rijtje heeft gezet, waar men direkt

aan de slag gegaan is om het verlo-

ren gegane terrein zo snel mogelijk

te herwinnen.

Om dit doel te verwezenlijken zal er

keihard door spelers, bestuur en trai-

ners gewerkt moeten worden. Voor de
vereniging TZB blijft het doel. de

gezelligheid, sfeer, kameraadschap en

de spelvreugde. Is dit te realiseren dan
moeten de successen van zelf komen.
Niet alleen het eerste elftal staat in de

belangstelling bij TZB doch ook de

lagere teams krijgen volledige aan-

dacht. Dat geldt eveneens voor de

dames-voetbalsters die het in een hoge-

re klasse moeilijker krijgen dan vorig

seizoen.

Ook het zaalvoetbal floreert bij TZB.
Zandvoort telt tien zaalvoetbalvereni-

gingen, zodat er genoeg gelegenheid

bestaat om ergens te zaalvoetballen.

Dat dit bij de boys bijzonder gezellig

moet zijn blijkt wel uit het feit dat voor
de komende competitie zeven teams
zijn ingeschreven.

Kiubhuls

Het klubhuis aan ue Kennemerwcg
heeft in de zomerperiode een metamor-
fose ondergaan. Zeer aktieve leden

staken de handen uit de mouwen en
toverden een geweldige nieuwe keuken
In elkaar en tevens werd een prachtige
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Spelers van TZB, vastbesloten terug te keren in de tweede klasse van de HVB.

nieuwe bar geplaatst, waardoor nog
meer gezelligheid en sfeer de TZB'ers
zullen omringen.
Buiten de kantine heeft TZB ervoor
gezorgd dat de velden er weer prima
bijliggen, terwijl de lichtinstallatie voor
een uitstekend zicht zorgt in de donke-
re tijden van het jaar.

Het nieuwe seizoen van TZB is reeds

geopend waarbij de kantine feestelijk

in gebruik werd genomen^ Op deze
avond werd ook de. zgn. Veerman-cup
(naar de voorzitter) uitgereikt aan het

j succesvolste elftal van TZB. en dat
waren de dames.

Training

De training vaii de hoofdseicctie is

inmiddels begonnen onder leiding van
Gerard Ramkcma. De eerste indruk is

dat er een prima opkomst is en dat er

een bijzonder goede wil is om de weg
omhoog te heroveren.

De eerste oefenwedstrijden toonden
aan dat er een aardige stijging in de

prestatie ligt. Eerst werd met 3-1 van
WH verloren maar de tweede wed-
strijd leverde een riante 8-0 overwin-

ning op Alliance op. Gerard Ramkema
is dan ook tot nu toe zeer tevreden:.

,,Er wordt keihard getraind, en daarbij

worden de oefeningen goed uitge-

voerd, wat in de oefenwedstrijden dan
ook naar voren is gekomen. De jon-

gens beschikken al over een goede
coiiditie en ook het combinatiesf>el zit

er aardig in," aldus Ramkema.
Wat het ledenverloop bij TZB betreft

is dat alleszins meegevallen. Keeper
Bram Puls is vertrokken, maar de Boys
hebben genoeg talent om dit op t^

vangen. Bovendien is Roy Aubcrien
weer op het oude nest teruggekeerd.

Ook staan er genoeg junioren te trap-

pelen van ongeduld om oor te stoten.

Gerard Ramkema is er dan ook wel-

haast van overtuigd dat het een succes-

vol seizoen moet worden. ,,Als ik de
trainingen bekijk, dan moet ik vaststel-

len dat er voldoende talent bij TZB is.

Hiermee kan ik in de toekomst lekker

verder gaan. Wat dit jaar aangaat, ga ik

er van uit dat wij volgend jaar opnieuw
in de tweede klasse HVB uitkomen.

Het moet t(x:h een keer lukken", zegt

de trainer, die zijn pupillen stevig

aanpakt door twee keer per week
gedurende twee uur een afwisselende

oefenstof te presenteren.

Wat de samenstelling van het topteam
betreft, zoals gebruilcelijk gebeurt dat,

zoals bij de meeste voetbalverenigin-

gen, door de trainer zelf. De trainer

lieeft het meeste kijk op de zaak. Door
de trainingen en de wedstrijden kan hij

een beter oordeel vellen dan wie ook.

Ramkema maakt dus ook de opstelling

uit, maar laat de t>cgeleidcr van het

team zeker wel meepraten. Ook hier is

het noodzaak dat er een goede harmo-
nie bestaat, waardoor resultaten niet

kunnen en mogen uitblijven.

Het eerste elftal van Zandvoortmeeuwen seizoen '42/ '43. Staande v.l.n.r. PJ. van IJzendonrn, voorz. P. van Loon. J

Keesman, A. Weber, L. Gerrils, J. de Muinck, S. Keunig, J. v.d. Bos, J. Keesmun. Zittend: J. Wcber, J. Zvcpvai en W. Keur

zaterdagafdeling. Onenigheid leidde er

toe dat de Zaterdagafdcling een nieuwe
vereniging oprichtte onder de naam
Zandvoort '75.

Ook de afdeling handbal scheidde zich

van de moedervereniging af. De leden-

vergadering ging in december 1978
volledig akkoord met scheiding, omdat
de handballers meer vrijheid van han-

delen moesten hebben en een eigen

complex in het binnencircuit wisten te

realiseren. Veldhandbal bestaat overi-

gens niet meer. \{^ety buitenhandbal
wordt nu gespeeld op verharde velden.

Op voetbalgebied bleef het eerste elftal

de laatste jaren volop in de strijd voor
het kampioenschap van de derde klasse

KNVB. Steeds lukte het nèt niet, doch
in het jubileumjaar (het kan niet mooi-
er) slaagden de spelers er in het fel

begeerde kampioenschap en dus pro-

motie naar de tweede klasse te bewerk-

stelligen.

Na veertig jaar blijft het bestuur van
Zandvoortmeeuwen niet stilzitten.

Nieuwe plannen worden ontv.'ikkcld,

waarbij v/el de belangrijkste zijn de
vernieuwing van de zeer verouderde
kleedkamers aan de VondeJIaan, met
daaraan gebouwd, eventueel een sport-

hal. De voorbereidingen zijn in volle

gang, maar hoe dit zal aflopen zal de
tijd leren.

Festiviteiten

Het jubileum zal niet ongemerkt voor-

bij gaan. Diverse aktivitciten worden
georganiseerd om de festiviteiten op te

luisteren. Zo kwam de jeugd reeds aan

hun trekken toen de Ajax junioren op
visite kwamen. Op zaterdag 22 augus-

tus is er een toernooi voor de zaterdag-

afdeling, terwijl ook de zondagspelers

een loernooi te wachten stiiat en wc! op
6 september. Op 2 september wordt de
jubileumwcdstrijd gehouden van het

kampioensteam %'an 1970 tegen liet

huidige kampioensteam. Op 13 sep-

tember worden de y.gn. sixes gehouden.
Alle senioren leden kunnen hieraan

deelnomen. Over halve velden strijden

teams van zes man tegen elkaar.

De jubileumreccptie wordt gehouden

op zaterdagmiddag 12 september 1981

in de kantine Vondellaan van 15.00 uur

tot 17.00 uur, terwijl er een reüni is

voor spelers en oud-spelers, op dezelf-

de dag maar dan van 20.OÜ uur lot

22.00 uur. In oktober staat er dan tot

slot nog een geweldige feestavond te

wachten, waarvan de datum echter nog
niet bekend is.

Opdrac

'Je handha s J^P 1

Ë

MM M ^ l4 tJ

ZANDVOORT - Het is gebruikeiyk

dat tijdens de zomer als er niet

gevoetbald wordt, de akkommoda-
ties van de voetbalverenigingen

gi^ndig worden opgepoetst en zo
hier en daar enige aanpassingen

plaatsvinden. Zo ook Zandvoort
'75, dat de stilliggende periode aan-

greep, om de nog gloednieuwe ak-

kommodatie te voorzien van enige

verbeteringen.

Het naar de KNVB gepromoveerde
Zandvoort '75 moet dan ook wel.

Volgens KNVB-voorschrift moet er

een hekwerk om het hoofdveld. waar
dan ook hard aan gewerkt wordt en

ook dug-outs behoren tot de plannen
van de jonge vereniging.

Sekretaris Andries van Marie is zeer

verheugd over het feit dat menig lid

aktief bezig is geweest. ,,Het klubhuis

is van een nieuwe verflaag voorzien en

er is een fraai tegelpad aangelegd,

waarbij bovendien een groot aantal

fietsenklemmen is geplaatst. Het is zeer

verheugend dat wij dit met een aantal

leden zelf hebben kunnen realiseren.

Toch blijven we nog verder gaan. Een
uitbreiding van de verlichting is zeer

gewenst, zodat de trainingen over twee

velden kunnen worden gesplitst waar-

door het gebruik van de velden minder
nadelig is", aldus Van Marie, die in de
verre toekomst ook nog weleens een
tribune ziet verrijzen.

Flet ledenaantal van de vereniging be-

vindt zich nog steeds in een stijgende

lijn en ook daar is de sekretaris zeer
tevreden over. ,,We hebben drie elftal-

len meer dan vorig jaar, dat betekent

dat er acht senioren elftallen, twee
A-junioren, één B-junioren en één
D-junioren aan de nieuwe comi>etitie

zullen deelnemen", zegt Van Marie.

Trainer

Wat de trainer betreft, blijft Zandvoort
'75 terecht vasthouden aan de zeer

succesvolle trainer van vorig jaar Arie

Stokman. Onder zijn leiding pakte

Zandvoort '75 de titel in het afgelopen

seizoen. Ondanks de vakantietijd is de
opkomst op de inmiddels gestarte trai-

ning vrij goed te noemen. De geselec-

teerden trainen hard en de eerste oe-

fenwedstrijden toonden aan dat er al

aardig lijn in het spel zit.

Het eerste elftal is dan wel het vlaggen-

schip van de vereniging, maar de jeugd
wordt niet vergeten en is onmisbaar
voor een goede opbouw van een ver-

eniging. Stokman stelt dan ook dat de
jeugd de meeste aandacht moet krij-

gen. ,, Hierin ligt de toekomst"', zegt

hij. De training van de jeugdafdeling

wordt voor een gedeelte door hem
verzorgd terwijl de overigen door een
aantal eerste elftalspelers onderhanden
worden genomen, hetgeen de jeugd
wel aanspreekt,

Het eerste

Het eerste team ziet Stokman wel

zitten. Zijn selectie is uitgebreid door
de komst van vier Zandvoortmeeuwen-
spelers, t.w. Bert van Staveren. Rob
Gansner, Harry Baars en Rob v.d.

Berg. Stokman: .,Door het vertrek van
Rien v.d. Vaart, die begrijpelijk de
afstand Amsterdain-Zandvoort. elke

keer weer te ver vond en de geblesseer-

de Gerard Nijkamp, waarvan het nog
onbekend is wanneer hij gaal voethai-

Icn. is zo'n aanvulling niituurliik wel-

kom, ledereen moei zich eehter \w\

waar maken", is hij van menitii:.

In de selectie van Zandvoort '75 bevin-

den zich veel jonge spelers, doch de

ouderen zullen zeker waarilevol voor

isji

iBSfii

De enthousiaste trainer Stokman,

die het h'c/ ziet zitten.

het eerste team kunnen zijn. ..Vooral

in verdedigend opzieht is ervaring be-

langrijk. De laatste man zou het best

tot de ouderen kunnen behoren, zoals

bijvoorbeeld Gerard Nijkamp die ze-

ker nog wel op zij',! phiats zou zijn",

vindt Stoknviii. Het is dan ook te

hopen dat deze speler weer snel de

training k.in her\:ittei;. Het komend
seizoen ziel 'ilukni.i,-; wel /ittei!: ,,Hel

handhaven is het beLini.:rijrvs!e, maar
als we mei de top kunnen meedraaien

zullen wc zckci proiieren de kans te

p.ik'Kcn. iic! I.' cchici nici ee;i must.

We bouwen L;cwoon v'crilcr en al^ we
dit seizoen pied cindiiicn. Jan kan vr

;il!i|d het volcend ;,i;ir cctracht worden
om N'crder onihiir's: te klin"inicn". Hij

hoojM \'er(ici dat er hn Je laeci.' ieani-

ccn kampioen liitkoni! om he; onoer-

iiiice klasseverscliil in de vcreiniiuu:

w.it te nr. eiletcn

-'*»«>«'^*sas*» 'a;»»«.:^s».»»;

*®

I TiliiWiwirMiiimg ef«,A«ai>tti«Bi^MfctuÉtujMah,.'*wi.i:^

Hel eerste elftal van Z'7S dat in april 'SI promoveerde en enthousiast op het raadhuis werd «itrwiregpa.
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Versteege B.V.

iPEU^riEOT

S -Ai „

Pakveldstraat 21 Zandvoort.

Tel. 02507 - 12345 TALBOT
Pakveldstraat 21 Zandvoort.

Tel. 02507 - 12345

EERST
LEKKER

ETEN . .

.

Bïj Chinees Indisch Restaurant

HONG - KONG
f: m '^ #

HALTESTRAAT 69

HOEK ZEESTRAAT

Zandvoort-c tel. 02507-17897

Hang- en iegkast
met schuifdeuren

182 X 60 X 97

198.00
(uit voorraad gratis

thuisbezorgen)

HET KASTENHUiS
Grote Krocht 25,

tolefoon 177S1

Boekenvak
in drie tinten

172x80x24

89.00
HET KASTENHUiS

Grote Krocht 25,

Zandvoort

m^simmmss

Zoek het beste

en virrd het bij

PETER VERSTEEGE
op TOER-, SPORT-, TRIM- EN RACEFIETSEN

Gazelle * Raleigh * BSA *

Peugeot * Koga Miyata *

Bridgestor« * Gios en Allan

van Italiaanse perfectie.

ZELFBOUW FRAME's

GROTE SORTERING
RACE- EN TRIMKLEDING

PROTOKOST SPORT VOEDING

RACE ONDERDELEN Campagnolo Sport

Campagnolo Record

Campagnolo Super Record

Simano 600

Simano Dura-Ace

TvvEEwiELERBEDRijF Petef Vefsteege
HALTESTRAAT 18 — TELEFOON 02507 - 144 99

mm
lüilnl

j®

22samefivvcJtefxte fetsenzaken

in deze dure tijd denkt de HEMA

met u mee door alle artikelen

voordelig te prijzen!

Raadhuisplein 1, telefoon 02507-12820

BEMA

Gevraagd met spoed:

Ie kapster

M.P. COIFFEURS
HOGEWEG 27 - ZANDVOORT

TEL. 02507 - 16969 of 020 - 366635.

Foto BAKELS
voor het afwerken van al uw

» SPORTFOTO'S

* PASFOTO'S
Direkt klaar

Foto BAKELS
Vooraf/es op foto- en filmgebied

Kerkstraat 31

telefoon 12513

Extra belegen kilo 10.50
Wat voordelig!!'

20 verse scharreleieren 5.00

Heerlijke grasboter 250 gam 2.45

Emmenthaler g qc
de grote gatenkaas, 500 gram W.Ww

TOT ZIENS BIJ DE

KAASHOEK
'•'V-m >• Haltestraat 38 - Tel. 1 50 00.

Naar het grootste
doe-het-zelf-centrum vooraluw

Ijzerwaren

gereedschappen

tuinartikelen

verf, enz.

hout board enz.

IJZERHANDEL

ZANTVOORT
Swaluestraat 7, tetefoon 12418

'^

EENS VAKER IN UW ZWEMBAD
Om dat mogelijk te maken voor iedereen

Kunt u zich vanaf vandaag opgeven voor onze

LESSEN
Kinderen (v.a. 4 jaar)

4 X per week
volwassenen
3 X per week

„DE DUINPAN"
Vondellaan 57, Zandvoort, tel. 02S07-12170

E DUINPAN" IS MEER DAN EEN DUIK WAARD!

i?mmmsimmsi^msssmmBm.
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• Zdndvoorls Nicuvvsblad

• HecmsteedseCourani
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• BadhoevL/Slolcnsc Courant
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Demonstratieve fietstocht langs kuststrook

Stichting Duinhehoud wiladequater

heheer van Noonl-Hollandse duinen
ZANDVOORT Met een demon-
stratieve fietstocht tussen IJmuiden

en Scheveningen, afgelopen week-

end door de Stichting Duinbehoud
gehouden, is bü verschillende in-

stanties aandacht gevraagd voor de

steeds verder gaande aantasting van
de Nederfandse duinen. De fiets-

tocht van de Stichting voerde ook
langs Zandvoort alwaar in het Ge-
meenschapshuis een bijeenkomst

plaatsvond waar de intenties van de

stichting uiteen werden gezet.

De Stichting Duinbehoud is ontstaan in

1977 toen een aantal regionale groepen

zich bundelden met het doel de aktivi-

teiten te coördineren en stimuleren.

Men stelt zich op het standpunt dat de
Nederlandse dumen steeds meer be-

dreigd worden doordat er oneigenlijk

gebruik van de duinen gemaakt wordt

waardoor veel van de flora en fauna

verdwijnt of al verdwenen is. Met name
de winning van water, en de grote

infiltratievelden die daarvoor nodig

zijn en de steeds toenemende recreatie

zijn factoren die de duinen onaan-

vaardbaar aantasten.

Uiteraard is ook het circuit van Zand-
voort een doorn in het oog van de
stichting Duinbehoud en mede daarom
organiseerde men de fietstocht tijdens

het Grand-Pnx weekend zodat de deel-

nemers met eigen ogen konden aan-

schouwen wat dit voor het duingebied

betekent Vooral het binrencircuit met

bedreigingen

van de duinen 1981
IJmuiden

land van hawk

Stichting Duinbehoud L«(den

(Advertenttes)

T B0NT&
Lamsvacht
suède en nappa (ook grote maten)

alle bekende merken o.a.

iTtro 5

donderdag koopavond

Haariem: Barteljorisstraat 20

(bij de Groti Miikt) / ttl. (023) 31 26 55

Amstenlam: Liidsestraat 9

(bij KoningspléiiiW tel. (020);2Z/5 96,

Langs de Vloedlijn

Ervaringen die men in sombere tij-

den opdoet, slaat men in zonnige

tijden toch weer in de wind
Peter Sinus

(Advertenties}

ZANDVOORTS

NIEUWSBLAD

vraagt

BEZORGERS/STERS

om in te vallen bij ziekte

en vakanties

Aanmelden: tel. 1 71 66.

Amateur-film in de

Openbare bibtiotheek

ZANDVOORT- A s zaterdagavoiiü 5

september om 20 30 uur zal in de
Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg
34 in Zandvoort de film: „Omdat de

zon zoo prachtig scheen" worden ver-

toond
Met de hulp van enkele vnenden heeft

Gert de Graaff, een Heemsteedsc
smalfilm-amateur, deze Super-8 pro-

duktie vervaardigd Zij hebben er de
afgelopen dnc jaar aan gewerkt, voor
de lokatics werd o a gebruik gemaakt
van het bij velen bekende (en inniid-

de vele illegale bouwsels, reclamebor-

den en vuilstortplaatsen wordt door de

Stichting aU een ontoelaatbare aantas-

ting gezien. Maar ook de gevolgen van

het toensme in Zandvoort zijn volgens

Duinbehoud m de Zandvoortsc duinen

goed te merken.

De in de structuurstudie voorgestelde

plannen om de verkeersstroom naar
Zandvoort in goede banen te leiden,

kunnen ook niet het enthousiasme van
de Stichting Duinbehoud opwekken
Men stelt dat de geplande weg aan de
Oostrand van Zandvoort de duinen nog
verder zal aantasten De trein zal dan
ook in de visie van Duinbehoud een
grotere rol moeten gaan spelen zodat

de auto meer geweerd kan worden

Petities

Tijdens de bijeenkomst in het Zand-
voortsc gemeenschapshuis werden een
aantal petities opgesteld die onder
meer naar het college van B&W van
Zandvoort, de minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne, Gedepu-
teerde Staten, het Provinciaal Water-
bedrijf van Noordholland en de Stich-

ting Nationaal Park Kennemerduinen
In de petitie aan het College van B&W
maken de deelnemers van de fietstocht

hun verontrusting kenbaar over een
aantal punten:

-Het circuit. Dit zou naar de mening
van de ondertekenaars zo snel mogelijk
gesloten dienen te worden
-Wooingboaw. De mmistenële beschik-

king waarbij de woningbouw buiten de
bebouwde kom wordt geblokkeerd
wordt onderschreven omdat dat alleen

een afdoende bescherming van de dui-

nen rond Zandvoort garandeert

-Verkeer. De verlenging van de Heyer-
mansweg zoals dat in de Structuurstu-

die wordt voorgesteld, wordt verwor-

pen. Niet alleen vanuit het terugdrin-

gen van het autoverkeer tot een aantal

dat Zandvoort op hoogtijdagen kan
verwerken
•Duingebied. Rondom Zandvoort ver-

loedert het duingebied door gebrek aan
aktief beheer Men vraagt dan ook om
een adekwater beheer en bovendien
een snelle goedkeunng van het bestem-
mingsplan Natuur- en Rekreatiegebie-
den

In de petitie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne verzoekt men de be-

windsman zijn invloed aan te wenden
om verdere oppervlakte-infiltratie ten

behoeve van de dnnkwatervoorzienmg
te voorkomen. Men pleit voor andere
alternatieven zoals diepte-mfiltratie,

spaarbekkens en plassen-waterwinning
hetgeen minder schadelijk is voor de
duinen. Ook het Provinciaal Waterlei-

dingbednjf Noord-Holland ontving een
petitie waann wordt gevraagd de plan-

nen om oppervlakte infiltratievelden m
het Nationaal Park Kennemerduinen
het Kraansvlak en het Noordhollands
Duinreservaat niet ten uitvoer te bren-
gen

Aan de Stichting Nationaal Park
Kennemerduinen wordt een petitie ge-

stuurd waann gesteld wordt dat de
waterwinning in het gebied dermate m
stnjd IS met de doelstelling van natuur-

behoud, dat men moet streven naar
beëindiging hiervan Voorts stelt de
Stichting Duinbehoud, dat de rekreatie

in de Kennemerduinen de laatste jaren

verontrustend groot is geworden. Een
regulering van de rekreatiedruk wordt
bepleit géén nieuwe fietspaden en
beperking van aantallen auto's en kam-
peerders

De Stichting Duinbehoud zegt in de
verschillende petities dat men graag
bereid is om mee te denken en te praten
over eventuele alternatieven en oplossin-

gen

Dit jaar met vierdaagse en marathon

Zesde Hy Away komende

maandag weer van start

ZANDVOORT - Op het pariieerierrein De Zuid in Zandvoort gaat op
maandag 7 september de al haast traditionele Fly-Away vliegerweek van
start. Dit jaar heeft de organisatie van het festijn weer iets geheel nieuws
voor de deelnemers in petto, want vliegerfanaten kunnen komende week
hun uithoudingsvermogen én hun vliegerkunde beproeven in een 24-uurs

marathon. Voorts is er een vlieger-vierdaagse, waarbij dagelijks de vlieger

minimaal één uur ,,hoog gehouden" moet worden, en voor de jeugd is er

tijdens de Fly-Away een rariteitenTlucht, waarbij het vooral om de

originaliteit van de vlieger gaat.

Vlieger-vierdaagse

Gedurende de vliegerweek kunnen
deelnemers op maandag, dinsdag of

woensdag zich inschnjven, waarna dan
vier achtereenvolgende dagen geduren-

de minstens één uur gevliegerd moet
worden De inschrijfkosten bedragen

ƒ 15,- p)er persoon en er kan tussen

17 00 en 19 30 uur gevliegerd worden
op parkeerterrein De Zuid Indien het

vereiste aantal vlieguren wordt gehaald

knjgt de deelnemer de „Europese vier-

daagse medaille" De minimumleeftijd

is 12 jaar

dels gesloopte) landhuis ,,Kareool" in

Aerdenhout
Waar de film over handelt, is moeilijk

in enkele woorden samen te vatten De
,,rode draad" m de film is een samcn-
gesfcld gedicht \an H Marsman De
tocgjnc IS gr.itis

Jeugd-rariteitenvlucht

De jcugd-ranteitenvlucht wordt op za-

terdag 12 september gehouden, ook op
het parkeerterrein De Zuid De in-

schnjfkosten bedragen ƒ 2,50 en
vliegcraars tot 12 jaar kunnen hieraan

deelnemen, liefst met een eigen ge-

maakte vlieger Er wordt gevliegerd

tussen 14 00 en 15 00 uur en de
vliegeraars dienen kleding passend bij

de vlieger te dragen (Indianekleren bij

indianevlieger, zeerover-attributen bij

zeerover-vlieger, etc ) Ook hierbij zijn

leuke pnjzcn te winnen

24-uurs vliegermarathon.

Op vrijdag 11 september om 17 30 uur
zal het startsein worden gegeven voor
de 24-uurs marathon Maximaal 20
koppels kunnen hieraan deelnemen
Iedere vlieger mag door maximaal twee
personen gevlogen worden, die beiden
ouder dan 15 jaar moeten zijn De
keuze van de vlieger is vrij, maar deze
moet wel 24 uur in de luchl blijven Er
mag dus met van vlieger gewisseld

worden De marathon wordt gehouden
op het buitenterrcin van zwembad De
Duinpan, wat alleen toegankelijk is

voor vliegers en organisatie

De deelname aan de marathon kost

f 25,- per koppel en voor proviand

moet zelf worden gezorgd
Het koppel dat de marathon tot een

goed einde brengt ontvangt de Fiy-

Away medaille en bovendien is er een
rondvlucht met een Ci'y-hopper vpn de

NLM te winnen
Iedereen dic mee wil doen aan een of

meerdere evenementen tijdens de Fly-

Away, kan een inschrijfformulier halen

bij de VVV ol bij de \ve(lstrijd.idniini

sti.itie Brcderiiclcstrial 77 te Z«iiul

\oort
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De deelnemers aan de detnonstratieve fietstocht bi| het Gemeenschapshuis in Zandiroort Vandaar vertrok men nes* Noordwijk.

waar de volgende dag gestart werd richting Scheveningen

HAARLEM - De provincie Noord-

Holland telde per 1 januari 1981, 92

musea; 16 zelfslandige (of stedelijke)

bibliotheken, 32 bibliotheken aange-

sloten bij de Provinciale bibliotheek-

centrale en 22 volksbibliotheken of

uitieenposten. Die 16 zelfstandige

bibliotheken hebben 67 filialen, 4

bibliobussen en 1 boekenboot (in

Amsterdam). De 32 bij de PBC
aangesloten bibliotheken bezitten 15

filialen en 7 bibliobussen. Aan mo-
numenten staan In Noord-Holland

11.293 genoteerd - dat is 27,1 pro-

cent van alle monumenten in Neder-

land (41.613). Alleen in Amsterdam
staan er 6.814 monumenten.

Dat zijn zo enkele cijfers, die de

afdcürg Voorlichting van de provin-

cie Noord-Holland heeft opgenomen
in een brochure „Noord-Holland in

cijfers" en waarin de meest recente

gegevens zijn opgenomen over op-

pervlakten, verkeer en vervoer, be-

volking, gemeenten, woningen, wa-

ter, milteu, recreatie, musea en bi-

bliotheken, monumenten, jeugd- en

sportzaken, gezondheidszorg, pro-

vinciale bednjven, begroting provin-

cie en provinciale ambtenaren.

Nog enkele andere getallen: in au-

gustus 1979 telde de provincie 1.146

jeugdaccommodaties (peuterspeelza-

len, kinderdagverblijven, speeltul-

Provincie

in cijfers

nen, jeugdhonken van scouting,

jeugd- en jongerencentra). In dit

aantal zijn de jeugdaccommodaties

m Amsterdam niet inbegrepen.

Op 1 januari 1979 stonden er in

Noord-Holland 64 sporthallen en 31

sportzalen. Het aantal 7.aaIsportcrs

bedroeg in 1979 109.400. Per 1

januari 1978 waren er in Noord-
Holland 47 ziekenhuizen, 12 psy-

chiatrische ziekenhuizen, 6 zwakzin-

nigeninrichtingen en 53 verpleeghui-

zen. Er zijn 62 zwembaden in

Noord-Holland; op zonnige dagen

maken daar 800.000 mensen gebruik

>an. Er is 500 ha. strand ontsloten,

waar op zonnige dagen zo'n 140.000

mensen recreëren. Aan wandelge-

bied heeft de Noordhollander ruim
22.000 ha tot zijn beschikking; onge-

veer een miljoen Noordhollanders

trekt er m de periode mei t/m
september op uit om een wandeling

te maken. Ongeveer 350.000 Noord-
hollanders beoefenen de watersport;

daarvan beschikt zo'n 40.000 over

een boot. Het aantal sjMrtvissers

wordt geraamd op 350.000. Het
aantal mensen dat wel eens een

fietstocht maakt bedraagt ongeveer

450.000.

Het boekje is gratis aan te vragen bij

bureau Voorlichting, Provinciehuis,

Dreef 3, 2012 HR Haarlem, telefoon

023-163110, 163309 em 163211.

Peuterieidster van Klimopschoal:

School wordt geplaagd door

vandalisme van buurtbewoners

(Advertenties)

Randstad Publicatias'

Dorpsstraat 8, Aalsmaar,
, tilafoon

0297718411
ZANDVOORT - „Het is voor mij

onbegrijpelük dat de buurtbewo-

ners bij de Klimopschool nu al

reageren tegen de nieuwbouwplan-

nen op de plaats terwijl er nog

helemaal niets vaststaat van de

school. De kleuters zijn er welis-

waar uit maar de Klimopschool is

nog steeds in gebruik. Ten eerste zit

de peuterklas er nog in, maar ook

de andere lokalen zijn nog in ge-

bruik", aldus mevrouw Geerts die

het pcuterklasje leidt.

Enige huiseigenaren tegenover de Kh-
mopschool hebben onlangs laten horen

niet gelukkig te zijn met gemeentelijke

plannen om op de plaats van de Kli-

mopschool enige woningwetwoningen
te bouwen Men vreest dat daardoor de

waarde van de huizen aanzienlijk zal

dalen en daarom overwegen de huisei-

genaren een schadeclaim in te dienen

van ongeveer een ton per huis De
gemeentelijke plannen voor het terrein

waar nu de Klimopschool staat staan

echter nog helemaal niet vast en over

een eventuele datum waarop men zou

kunnen starten is nog mets bekend
Mevrouw Geerts is d.in ook hooglijk

verbiasd over de plannen \aii de

huiseigenaren Zn htctt met de ge-

meente een contract dat de peutcrkhs

Het peuterklasje van mevrouw Geerts m de Klimopschool zeker nog tot

1982

(Adstrlcnlw'tj

Üw krant niet

ontyangeh?
Bel vrijdag voor 12.00 uur ons

ic'antoör, telefoon

117166

in ieder geval tot 1982 in de sthool kan
bhjven maar dat (.ontract k m laarhiks

verlengd worden Sinds de kleuters ziin

verhuisd zijn er enige lokalen in de

Khmopschool vrijgekomen maar de /e

zijn inmiddels al weer m gebruik geno
men door onder andere het Welt ire

werk en het geven v an tckcn-eursussen

Mevrouw Geerts De bewoners Mei

len dal zij nu openbaar groen voor hun
huizen hebben en dat willen ze lictst

houden Wat zij ils ,openbaar groen

aanduiden is m tcite hel terrein ' \n de
school Veel van de voorzieningen zi|n

door mi] bekostigd maar liet komt
herhaaldelijk voor dat er wat vernield

wordt, door de kinderen uit de buurt

Als men dan toch zo gesteld is op het

groen voor zijn huis, waarom wordt er

dan zo'n rotzooi van gemaakt' Des
lijds toen de kleuters naar de Wilhelmi-

nasehool verhuisden werd mevrouw
Geerts opgebeld door dc/elldc huisei-

genaren die nu sch ideel ums willen

iiulicncii met ilc vriij ol /ij iiici s

ivoikK uildc posten hi| de SLiuml

omcl it men b mg was voor krakers

D \t de' buurt he't schoolterrctn als

openb 1 ir aroeii huscliouvvl is mevrouw
Geerts ecu doorn in het ooa ma ir d u
de kiiuieren v in diezelfde huiseiizen \

rt n recelmitig wat virnielci, /onder

d II do ouders d i,irtei;en optie-den i:
•> i'

h 11! toeh eelit te ver Men g u' er

hcle'm lal v m int dat de' sehool binnen

kort tegen de- ^rond gaat m \ ir dat /ou

nog best wd ee-n aantal jaren kunnen
duren

iiiiiiiiwi n iwiBiiiiiium !! wiiwii iiiwiimiBiWiii i i

lAd^irteniic^)

We hebben nog steeds die

verbijsterende, prachtige,

mooie, goede stereo radio
cassetterecorder voor maar
f 248,-.

RADIO PEETERS
Haltestrnat56
Tel 13618
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Tot ons groot verdriet moeten wij mededelen
dat onze moeder, grootmoeder tn overgroot-

moeder

Trijntje Meierdres

weduwe van Hermanus Hendricus Roos
eerder weduwe van Arcangclo FoUin

op de leeftijd van 82 jaar rustig is ingeslapen.

Amsterdam:
Freeic

Zandvoort:

Lien en Jan
Ineke en Rob

Haarlem:
Marionne en Nicolo

Spanje:

Fiona
Zandvoort, 27 augustus 198],

Haarlemmerstraat 94.

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats-

gehad.

BEKENDMAKING
Gedeputeerde Staten van Noord-HoÜnnd maken,
gelet op artikel 31 van de Wet algemene bepalingen

milieuhygiëne, bekend, dat zij vergunning ingevolge

de Hinderwet hebben verleend aan de gemeente
Zandvoort voor het oprichten etc. van een

gasdrukrcgcl-en.meelinstallalie, gelegen aan
Boulevard Barnaart, hoek Van Gaienstraai te

Zandvoort,
De beschikking en alle daarop betrekking hebbende
stukken liggen op werkdagen gedurende een
maand, gerekend vanaf 3 september 1981 ter

inzage tijdens de kantooruren;
ten provinciehuize te Haarlem (Afdeling Milieu-

hygiëne, Paviljocnslaan 7) en ler secretarie der
gemeente Zandvoort.

Tevens liggen de stukken ter inzage in de openbare
Bibliotheek der gemeente Zandvoort, gelegen aan
de Prinsesseweg 32'34.

Desgewenst kan na telefonische afspraak met de
Dienst voor de Milieuhygiëne van de Provinciale

Waterstaat (tel. 023 - 31 93 50) mondelinge toe-

lichting op de stukken worden verkregen.

Haarlem, 3 september 1981.

Kennemerlaod bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen ,,De Vijverhut"
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. 1 25 38

Wat u gemist hebt

UNIEKINZANDVOORT
Aan al uw kleding verrichten wij alle mogelijke

veranderingen en reparaties.

OOKLEERENBONT
Telefoon van 9.00 tot 17.00 uur. 02507- 18492.

Nu ookREPARA TIE-AFDELING
voor bedrijfskleding (horeca, lab., enz. enz.). GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

provinciaal bestuur
vannoord-hoiland

W 11/ gemeente
XJ-^ zandvoort

bekendmakiig
• BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Zandvoort maken bekend, dat er op woens-
dag, 9 september a.s., 's avonds om 8 uur in

het Gemeenschapshuis (in zaal 2), Louis

Davidsstraat 17, alhier, een voorlichtings-

avond zal worden gehouden over voorstellen

om te komen tot een verbetering van de
werkeersatwikkeling in Zuid-Kennemertand
(dus ook in Zandvoort).

Deze voorstellen zi\n gedaan door het ver-

keersbureau Goudappel en Colfeng b.v. te

Deventer en tot stand gekomen' in opdracht
van de z.g. knelpunlencommissie, bestaande
uit o.m. vertegenwoordigers van de provincie
en van gemeenten uil de regio.

De ingezetenen van Zandvoort en andere
belangstellenden zijn op deze avond van harte

welkom.

Zandvoort, 26 augustus 1981.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris, De burgemeester,
A.H. Mérts. H. Machielsen.

V
EZONDE

/ UITDAGING
Wilt u het hele jaar door

/ SPORTIEF ziin?v
Houdt u van buitenlucht en het open veld

' Ga dan LUCHTZQLENI
III» iff Rei niAfliuurA ufimfennrf

Welke
serieuzejongen of

meisje wil elke dag ca.

1 uur op mijn paard

rijden?

TelAfOOR 02507-15425

na 21 .00 uur

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,

Zandvoort.
tel. 02507 -161 23

KEUR BROOI
Diaconiehuisstraat 36

Telefoon 12404

De nieuwe windsport

van^TenCate
Gratis alle inlichtingen :

Fa. Goedhart
ook voorsigaren en tijdschriften^

Karkstraat 12, Zandvoort, tel. 02S07-18I81;

foto mat/ontwikkelen/afdrukken
'

PEDICURE
mevrouw C< Landmeier

Behandeling aan huis

Telefoon na 18.00 uur
02S07-14648

L y V
'

Foto Quelle
Compleet foto/film-

assortlment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort.

REPARATIE
van alle soorten

DAK-

BEDEKKING

TeL 02507 -173 53

Neem dansles van kaïnpioenen als je echt hetVTieste wilt...

Dansen bü 'n NBD school

da's plezier voor 2

Dansen is plezier voor 2, maar ook
gezonde en gezellige ontspanning. Voor
jong en oud, voor iedereen.

Wie danst doet mee, telt mee. Kan zich

uitbundig uitleven.

Zowel op hedendaagse hits als op
muziek met een sfeertje.

Wie danst beleeft meer aan 'n feest-

avondje met vrienden en bekenden.

Geniet meer van 'n gezellig dans-

avondje waar dan ook.

Trouwens zo'n avondje dansles zelf is

al een avondje gezellig uit.

Verschillende dansen
Wij hebben een zeer gevarieerd dans-

programma. Een programma met 'n

internationaal karakter. Vol met dansen
waarmee men overal uit de voeten kan.

Niet alleen in Nederland, maar ook daar-

buiten.

Zo'n eenheids dansprogramma is een
van de voordelen van 'n NBD school.

Naast het basisprogramma, leert men
ook aktuele dansen.

Dansen die nauw aansluiten bij de
muziek van deze tijd.

Medaltest (afdansen)

Vele leerlingen zijn na een aantal

lessen helemaal enthousiast voor dansen.

Ze willen doorgaan. Dat kan, geheel vrij-

blijvend uiteraard.

Als erkende NBD school bieden wij

de mogelijkheid voor 't afleggen van

ofiïcieel erkende NBD Medaltests (mis-

schien beter bekend als "afdansen").

Allerlei insignes en diploma's liggen bin-

nen 't bereik van iedereen die er met
dansen echt uit wil springen.

Vanafbrons tot topklasse. Maar nog-

maals, verplicht is dit beslist niet.

NBD-schooI: verstandige keus

Onze school is officieel erkend door de
NBD = Nederlandse Bond voor Dans-
leraren. Dat betekent instruktie door vak-

mensen.
Deskundigen die door studie en er-

varing precies weten hoe men iemand
snel en goed dansen kan leren.

Ook mensen met minder
aanleg. Dat hoort bij hun vak.

En dat is heel wat anders dan
lessen bij iemand die toevallig

zelf best aardig kan dansen.

Bij 'n NBD school -

mag u meer verwachten. /^ t ,

\

nï4 /tK&iBi,ta3.Mii#lbiLA^ Ak ^kUM 'atfjrfJA i l.i».

Meerdere klubs

Onze klubs zijn niet alleen ingedeeld

naar leeftijd, maar ook naar dansvaardig-

heid. Daarom zijn er zowel klubs voor

beginners, gevorderden als vergevorder-

den. Voor gehuwden als ongehuwden.
Iedereen in zijn eigen omgeving.

InschrjjYjtigen dagelijks van 1$.00«22.00 uor^ behalve zondags.

nscentr Gemma de Boer
Zandvoort: Corn. Sleegerstraat 2, telefoon 17789 Noordwijk: De Ruyterstraat 25, telefoon 17524

Bnr^tp'ffntnninffl'iiniinmiiiiiiiiiiw
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VEILIG FIETSEN DOOR DE NATUUR

Regionaal fietspaden-

plan wil recreatiegebied

goed bereikbaar maken
KENNEMERLAND - Belangrijke recreatiegebieden als het Plannen
strand en Spaarnwoude goed bereikbaar maken per fiets

langs aantrekkelijke en veilige routes. Dat is één van de
voornaamste gedachten waarop het Regionaal Fietspaden-

plan is gebaseerd.

Het plan is een werkstuk van het

gewest Kenncmerland, waarin samen-
werken: Bennebroek, Bloemendaal,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarn-

woude, Heemstede en Zandvoort. In

alle gemeentehuizen en openbare bi-

bliotheken in deze gemeenten ligt het

ontwerp tot 1 oktober ter inzage, even-

als in het gewestkantoor, Grote Hout-
straat 1, Haarlem.
Tot 1 oktober ook, kan ieder die er

belangstelling voor heeft zijn reactie

schriftelijk inzenden aan het bestuur

van het gewest Kenncmerland, postbus

5204, 2000 GE, Haarlem. Op 21 sep-

tember wordt in hotel Die Raeckse,

Raaks 1-3, Haarlem, een hoorzitting

gehouden. Begin om 20.00 uur. Moge-
lijk worden ook in de gemeenten afzon-

derlijk nog hoorzittingen gehouden.
Naar verwachting zal de Kennemer-
raad het plan in zijn vergadering van 10

december vaststellen.

Recreatief

In principe beperkt het fietspadenplan

zich tot het buitengebied van de deel-

nemende gemeenten; de stedelijke

fietsroutes dienen op gemeentelijk ni-

veau uitgewerkt te worden. Dat som

mige in het plan opgenomen routes ook
_een_,,nuttige" functie hebben, bijvoor-

beeld in het woon-werkverkeer, is goed
mogelijk. In de eerste plaats echter

richt het plan zich op het recreatieve

fietsverkeer. Daarbij gaat het om het

bevorderen van het recreatieve fietsen

zelf én om goede fietsroutes naar en
door natuurgebieden. Om die reden

staan dan ook het hoogst genoteerd:

verbindigen met het recreatiegebied

Spaarnwoude en met het strand plus de
ontbrekende schakels in de binnen-

duinzoomroute en in de kustroute.

Als bijkomende voorzieningen komen
in aanmerking: beplantingen, rustplek-

ken, pick-nickplaatsen, fietsverhuur-

mogelijkheden, stallingsplaatsen,

kruispuntbeveiligingen, tunnels.

Het ligt in de bedoeling te zijner tijd

een brochure uit te geven met informa-

tie over het totale fietspadennet in

Kennemerland, met speciaal uitgezette

routes en bijzonderheden over natuur-

en landschapsaspecten. Er zouden ook
informatieborden moeten worden ge-

plaatst, in de trant van een stadsplatte-

grond, langs de uitvalspaden en aan het

begin van belangrijke routes.

Enkele belangrijke punten uit de plan-

nen: een fietspad aan beide kanten van
de Zijweg in Aerdenhout; verbindings-

pad maken van Liewegje naar Boer-
haavelaan onder Schipholweg door
(viaduct aanwezig); fietspaden aanleg-

gen in Schalkwijk in kader van plan

Groene Zoom; pontveer over Ring-
vaart bij Cruquius in ere herstellen (de

Zuid-Schalkwijkerweg is nu een dood-
lopende weg zonder fietsvoorzienin-

gen), fietspaden langs de Glipperdreef

in Heemstede; fietspaden in het

Kraansvlak (duingebied in Overveen),
met een breedte van 2 tot 2,5 meter;

verbinding maken woonwijk Zand-
voort-Noord met paden Kraansvlak;

laatste deel Visserspad aanleggen naar
Kraantje Lek in Overveen; fietspad

aanleggen langs oostzijde Duinlustweg
in Overveen; doortrekking fietspad op
oude trambaan tot Zandvoort (op
Bloemendaals gebied gereed); oost-

west paden door Amsterdamse Water-
leidingduinen openstellen voor fiets-

verkeer; fietspad langs Slaperdijk rich-

ting Spaarndam; Woestduinweg-Ley-
weg-Manpadslaan-route door Marien-
heuvel (van Vogelenzang naar Heem-
stede) bospaden geschikt maken als

fietspad met een breedte van 2 tot 2,5

meter; Duinvlietspad-Ramplaanpad in

Overveen verbeteren tot 2,5 meter;

route in Veerpolder, verder uit te

voeren in samenhang met de ontwikke-

ling van het recreatiegebied Spaarn-

woude.
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Samen gezond, veilig en voordelig op de fiets!

Uit Zandvoorts historie. .

.

Het wonderlijke contract
Neen, erg gelukkig waren de katho-

lieken anno 184S in Zandvoort niet

bepaald met de gang van zaken. Ze
hadden een armzalig kapelletje in de

Haltestraat hoek Pakveldstraat,

waar een kapelaan uit Overveen van

tijd tot tijd dienst deed maar die

gauw verstek liet gaan wanneer het

weer Ie wensen overliet. Er werd veel

gemopperd en omdat de pastoor van
Overveen, A.J.J. Keil, uiteindelijk

verantwoordelijk was voor de zorg

van de katholieke gemeenschap,
vond hij het nodig om de Zandvoort-

se katholieken in een vergadering

bijeen te roepen.

door B Voets
Van deze vergadering is een verslag

opgemaakt dat in het archief van het

bisdom Haarlem bewaard gebleven

is. Op 28 oktober 1848, zo leest men
daar, opende Keil om 7 uur
's avonds de vergadering. ,,Ik heb

gehoord" zo begon pastoor Keil

,,dat er wat moeilijkheden onder U
zijn. Meent u dat wat u betreft de

zielzorg stiefmoederlijk wordt be-

deeld. Mijn kapelaan, J. v. Luyte-

laar, is feitelijk uw pastoor maar
omdat hij ook veel in Overveen te

doen heeft, kan hij niet altijd voor U
klaarstaan". De heer C. Heemskerk
interrumpeerde de pastoor en ant-

woordde nogal heftig ,, Praatjes vul-

len geen gaatjes.

U kunt vertellen wat U wilt maar als

er echt niets voor ons gebeurt dan

geloven wij het wel". De heer H.

v.d. Valk maande tot kalmte: de

pastoor was van goede wil zo be-

weerde hij, maar men kon nu een-

maal geen ijzer met handen breken.

Dit beroep op de parochianen haal-

de niet veel uit en na heftige discussie

viel in de vergadering het woord
kontrakt.

Recht op zelfstandig-

heid

Nu hadden de eenvoudige vissers

nooit van kontrakten gehoord. Maar
Keil vertelde hun dat het een soort

van overeenkomst was waardoor je

in geweten verbonden was. ,, Wordt
daarin dan ook gezegd dat Zand-
voort een eigen parochie wordt?" zo
vroeg H. v. Duyvenvoorden. ,,Dat

wordt zeker gedaan", beloofde Keil

plechtig. Maar in een kontrakt kun je

vaak de dingen zo opstellen dat je er

alle kanten mee uitkunt. En dat was

ook zo met dat stuk.

Ten aanzien van de zelfstandigheid

werd vastgesteld: ,,Het kerkbestuur

van Zandvoort wordt uit naam der

geestelijke overigheid uitgeoefend

door den tijdelijken pastoor van

Overveen en Bloemendaal tot zool-

ang hel aan de geestelijke overigheid

zal beliagen in de gemeente Zand-
voort een eigen pastoor te zenden"
De Zandvoorters waren niet achter-

lijk: ze hadden wel door dat dit

artikel niets inhield en vroegen me-
dezeggingsschap.

Keuze van vertegen-
woordigers

Zij stuurden hel stuk terug en von-

den dat het onvoldoende was. Zij

waren van mening dat ze zelf ook
moesten meepraten en daarom eisten

zij van pastoor Keil dat hij in het

stuk zou opnemen, dat zijzelf twee
vertegenwoordigers uit hun midden
zouden mogen kiezen, die de belan-

gen van hun gemeenschap zouden
behartigen. Keil vond de opmerking
niet prettig, maar na ampele discus-

sie met vertegenwoordigers uit Zand-
voort werd besloten in het kontrakt
op te nemen, dat de mensen zelf twee
kerkmeesters konden kiezen. Maar
stiekum, zonder overleg met de
Zandvoortse bevolking, schreef Keil

achter dat artikel deze veelzeggende
zin: ,,Niet verkiesbaar zijn diegee-

nen, welke met den tegenwoordigen

of voorgaande pastoor cenigen tijd

in openbaare onecnigheeden Itebben

geleefd".

De rcaktie van de Zandvoorters wat

dat het was kleingee.<itig was om dat

er achter te gaan, zetten. Maar om-
dat zu nu eenmaal niet langer op de

oude voet verder wilden gaan, werd
dit ondertekend en zo werd dit won-
derlijke kontrakt de eerste stap naar

zelfstandigheid.

(Advertenties)

DAGJE TRE
( elke woensdag en donderdag van

september tot en met december "81
)

NAAR KEUZE MET:

COCKTAIL TRIO
SHOW

* OUD -ARTIESTEN
ENSEMBLE

TRESLONG SHOW
MELODY en RITME
SHOW

ÏNGÜÜStlEF;

Verwelkoming met
KOFFIE en GEBAK,
gezellig BOWLEN,
SJOELEN, KAARTEN,
WIE WINT DE PRIJS?
en: UITGEBREIDE
KOFFIETAFEL

voor groepen van minimaal
40 personen e

•••••••M

Informatie ? Bel { 02520 ) 15347 , en vraag g
O toezending van het programma ! 2
9 Onze heer van 't Hoenderdaal Is uw gastheer X
# in Treslong. Hij weet ook goede adressen ^

voor een comfortable touringcar. ^

{TRESLONG-HILLES
^•••••••••••••••9®*'

Klumpers wint finale

Nationaal concours
AERDENHOUT - Zondag 30 augustus

jl. organiseerde de Noordhollandse Rui-

ter Vereniging het voor velen zo beken-

de Nationale Concours. De vereniging

bood haar leden een interessant dres-

suur- en springprogramma met als ex-

tra attractie de finale B-competitie om
de F.E.I Dunhill Trophy. Deze Hnale
werd verreden in twee manches par-

coursbouwer was de heer Van Leeuwen.

De jury, de heren F.J. ter Beek,
A.N.P. Groot en J.W.L. Körner plaat-

sten de winnende combinaties als volgt:

1. de heer J. Vogels met Boris; 2. H.
Diks met Primeur D; 3. A. Klumpers
met Odin NRK; 4. P. Strijbosch met
Panacee; 5. E. v.d. Vleuten met Roma-
no H en 6. K. de Jongh met Olim.
De heer A. Klumpers werd winnaar
van de finale. Tijdens de F.E.I. Gene-
ral Assembly in december, welke dit

jaar in Wenen gehouden zal worden,
zal prins Philip aan de ,,overall win-

naars" (nrs. 1, 2 en 3) van deze
wereldwijde competitie een ereprijs

uitreiken.

Dressuur

Hel dressuurprogramma bestond uit

een Z2 proel, een Duitse Ml en M6
waarvoor ZZ-combinaties mochten in-

schrijven, de Prix St. Georges en de
Intermediaire I.

De beide Duitse proeven werden ge-

wonnen door mej. A. Spijker met haar

paard Nikara. Een zeer goede prestatie

waarmee zij de in haar gestelde ver-

wachtingen voormaakte. Zij zal op 12

en 13 september in Luxemburg de
. Nederlandse vlag vertegenwoordigen
tijdens de Benelux Kampioenschap-
pen.

De Prix St. Georges, gejureerd door
mw. W.M.S. Montauban van Swijn-

dregt-Botenga, dhr. J.B. van Krugten
en N.H. van Stigt gaf de volgende

uitslag: L E.M. de Wolff van Wester-

rode met Monarch; 2. .mej. H. v.d.

Broek met Candel en 3. mej. P.v.d.

Lech met Farben Klang.

Bij de Intermediaire I werd E. de Roo
met Lc Duc eerste, 2. E.W. de Wolff
van Westerrodc met Monarch en 3. A.
Schram met Muschamps Gunfair.

De N.H.R.V., deelnemers en bezoe-

kers kunnen terugzien op een zeer

geslaagde en sportieve dag.

Op zondag 13 september a.s. is iedereen

weer van harte welkom op hei terrein

Mariënweide.

Datum 5-6 september 1981

ARTSEN:
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en

Ridderbos,

Arts: G.J.J. Mol, tel. 15091 en 15600.

Verdere inlichtingen omtrcni de week-

enddiensten worden verstrekt via de

telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson, tel. 12058; Drcnth. tel.

Êmdimmm
Hervormde Kerk, Kerkplein:

10.00 uur ds. C. Mataheru, Viering H.
Avondmaal (crèche aanwezig).

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15

10.00 uur ds. P. van Hall, Viering H.
Avondmaal; 19.00 uur Dienst met me-
dewerkers Gemeenschappelijke Werk-
groep.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15:

10.30 uur ds. R. Gaaykema, Doopsgez.
pred. te Haarlem.
Rooms Katholieke Kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht.

Zaterdag 5 september:

19.00 uur eucharistieviering met orgel

en samenzang.
Zondag 6 september
8.45 uur Stille Eucharistieviering; 10.45

uur Eucharistieviering met medewer-
king van het St. Caeciliakerkkoor.

Radiokcrk Bloemendaal, Vijverwec 14

9.30 uur ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur^ds.

L.J. Boeyinga.

Nieuw Apostolische kerk

Tot nadere aankondiging zondag 9.30

en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur
diensten in gebouw Madoerastraat 1,

Haarlem-Nrd.
Volle Evangelie Gemeente '

Zondagmorgen 9.45 uur dienst in ge-

bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan

Zee.

Jeugdhuis achter de kerk:

10.00 uur start winterseizoen van de
jeugdkapel.

Burg!él!J)(éitan|.

GEBOREN:
Esther Elisabeth, d. v. A.H. Rikkerink
en M.E. Kingma; Mattijs Peter, z. v. P.

Duivenvoorden en E. Davidzon; Mi-
randa, d. V. F.W. Castien en van A.
Lisboa Barbas; Martijn Jeroen, z. v.

J.A.M, van der Drift en B.E. de Jong.

GEHUWD:
D.A. van Leeuwen en M.H.H. Hoog-
land; M. Combee en C. Koper.
OVERLEDEN:
Trijntje Roos geb. Meierdres, 82 jr.

13355; Flieringa, tel. 12181; Zwerver-
tel. 12499.

TANDARTS: tel. 023-313233.

WIJKVERPLEGING: zr. R. Lcur-

dijk, Jan Steenlaan 28, Heemstede, tel.

023-286637.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.

Oudshoorn. Linnacusstraat 3, flat 2,

Zandvoort. icl. 02507-14437, b.g.g.

023-313233.

lERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
ckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie: tel. 023-320202 (dag

en nacht).

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 17641.

POLITIE: tel. 13043.

BRANDWEER: tel. 1200O.

TAXI: tel. 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT:
Noorderstraat 1. tel. 13459 (b.g.g. 023-

320899 of 320464). Spreekuur op werk-
dagen van 9.00 tot 10.00 uur, maandag-
avond van 19.00 tot 20.00 uur. Verder
volgens afspraak. Voor deze hulpverle-

ning, beschikbaar voor iedere inwoner
van Zandvoort geldt dat er voor de
vrager geen kosten verbonden zijn.

CENTRUM VOOR VRHWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
Voor informatie, advies en hulp: tel.

17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot

12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus

100, 2040 AC Zandvoort.
WETSWINKEL:
Gemeenschapshuis. Louis Davids-
straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM:
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u

die nodig heeft bij acute problemen.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD:
tel. 18083.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND:
Ongevallen 023-319191, besteld ver-

voer 023-319277.

^StATfRStÏNMN'
ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:
Datum
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Snackbar „DE FRIETPOT" Vondellaan 1 B -Tel. 02507-16227. (Woensdags gesloten).

U weet wel, van die lekkere snacks, zoals:

D Hamburger speciaal O $até speciaal

D Bal gehakt (eigen produkt) enz. enz.

^i|v|iiid M^at Ik zocht op de Grote Krocht

EEK heeft alles voor uw huisdieren, maar

dan ook alles voor uw huisdieren bij

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

an Zandvoort-Noord

tot Zandvoort-Zuid
AART VEER yoor het lekke^te

fruitGrote Krocht - Telefoon 14404

Af/es voor handwerken
vindt u bij:

't Luifeitje
Grote Krocht 26 - Zandvoort.

Voor sportief

-

elegante vrouwen!

^daèwmefmade^
Grote Krocht 19, Zanóvoort.

Telefoon 02507- 17879-.

Vrijdag koopavond.

'ERICA'

Kom eens
|. langs voor
) een bloemetje!
J Grole Krocht 24,
' Zandvoort.

Rijwielhandel BOS
voor ca.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KlS-sleutelservice

en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27. telefoon 12954.

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

bestelde loten vóór vrijdag

11 september afhalen.

Uw adres voor:

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-
ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOnO

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

Aieanetté
\GROTE KROCHT 21 - ZANDVOOR

TELEFOON 02507 -25 74

'en

Grote Krocht 9-15

Zandvoort

Peria Mild koffie

5.98
500 gram
van 6.45

voor . . .

.

Snel,
kledi
'Sc/lOner

m^i

's morgens gebracht • 's middags al schoon.

Wi] i\\n qeopcnri v.in 8 30 tot 12 30 uut en van 13 ÖO t

18 00 uur Vriid,)qd\,ond open vjn 19 00 tot 21 00 uu

Zdterdjgs gestoten

Dr, scholen zijn weer begonnen.

Voordat u het weet is het weer

HERFSTVAKANTIE

Reserveert uw reis

tijdig bij:

«IISBUREAU
JCERKIVIAM
|;ï*;' 'GfbteKrO''Hi2n'-Zand'/po;t •.

ii?>.'^Svtelëfoon 12507 -.i?S6ó.~:!.'

HETENIG ECHTE TROUWBEDR IJE
Wij kunnen u bieden:

5t( De bekende witte Mercedessen

* Mercedes Old-timer 1935 type 320
^ Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden

Ook in combinatie mogelijk.

Taxi Centrale BV
Grote Krocht 18, Zandvoort. telefoon 02507-12600

Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
Admin. Zandvoortselaan 140, Heemstede,

telefoon 023-241760, tussen 10.00 en 16.30 uur.

Taxi dag- en nachtservice. Tevens rijwielverhuur.

Tast toe

SLAGERIJEN
Met de allerbeste kwaliteit

en laagste prijzen

EXTRA AANBIEDING:

Varkensfricandeau per kilo vanis voor 12.95

Originele hamlappenperkiiovani4.5ovoor 11.95

Originele grove braadworstperküovann oo^oor 8.95

VarKenSSCnnitZelS per lOO gram van1.99voor 1«oU

Gehakt h.o.h. vans 00 voor 6.95

Maak ook eens kennis met ons uitgebreid assortiment beste kwaliteit vleeswaren voor de boterham:

/%IVI 150 gram van 2,25 voor I f99
SIVIEERWORST 150 gram van 180 voor 0,95

CCRVCLAA I 150 gram van 2,25 voor 1 fOU
GEKOOKTE VARKENSLEVER ,^„^^2^^, 1,50

Tot ziens bij uw tast-toe-siager
Grote Krocht? (haast A.H.)

HEEMSTEDE: Binnenweg 117
HAARLEM: Botermarkt/hoek Gedempte Oude Gracht
HAARLEM: Julianapark 64 (Cronjé straat}.

HAARLEM: Zijlweg 102

HiLLEGOM: Hoofdstraat 83
LISSE: Winkelcentrum Blokhuis 18

illiiiill kocht ^wat ik zocht op de Grote Krocht!

Snackliar „De Frietpot"
Wij hebben natuurlijk de oude traditie gehandhaafd en verkopen uitsluitend pommes frites,

^ die wij zelf voorgebakken hebben.
Vondellaan 1 B - Telefoon 02507 - 16227. Woensdag gesloten.
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Nell Vreugdenhil, nieuw D'BB-raadslid:

"Het circuit moet weg, oolc

zonder redelijlc alternatief"
Bg de komende raadsvergadering -

begin oktober - zal de Zandvoortse
raad in een andere samenstelling

aantreden dan voorheen het geval

was. Dan namelijk zal mevrouw
Nell Vreugdenhil geïnstalleerd wor-
den. Zij volgt dan de heer Van Erp
op die drie jaar lang voor D'66
zitting in de raad had. Wegens zijn

verhuizing naar Heemstede draagt
deze de vlag nu over aan mevrouw
Vreugdenhil.

Nell Vreugdenhil is van oorsprong van
Zeeuwse afkomst, maar woont al sinds

1959 in de badplaats. Jarenlang heeft

zij in Zandvoort voor de klas gestaan,

voor het laatst aan de Heuven Goed-
hartschool, waar zij vorig jaar wegens
gezondheidsredenen afscheid nam

.

Sinds die tijd houdt zij zich met verdub-
belde aktiviteit met de politiek bezig,

zowel op lokaal als op landelijk niveau.

Vanaf 1977 is zij lid van D'66 alhoewel
zij sinds de oprichting van de ,,Demo-
craten" haar stem op deze partij heeft

uitgebracht.

Sinds enige tijd is het toekomsige
Zandvoortse raadslid Coördinator van
de emancipatiegroep Haarlem en om-
geving en heeft als zodanig ook veel

bemoeienissen gehad met de opstelling

van de Emancipatienota. Emancipatie-

zaken en - hoe kan het ook anders -

onderwijs, heeft de warme belangstel-

ling van Nell Vreugdenhil. Ook in de
Zandvoortse raad zullen deze onder-

werpen tot haar specialiteiten behoren.

Omdat D'66 in de Zandvoortse raad tot

nu toe een eenmansfractie is, zullen

ook de andere raadcommissies door
Nell Vreugdenhil bezocht gaan wor-

den, maar veel zorgen baart haar dat

niet omdat, zoals zij zelf zegt, in de
achterban veel specialisten zijn op het

gebied van Ruimtelijke Ordening,

Volkshuisvestingen financiën, waarvan
zij de nodige steun mag verwachten.

Wat beteft emancipatiezaken is Nell

Vreugdenhil eigenlijk een vrouw
„avant garde". Reeds begin jaren zes-

tig stond zij als getrouwde vrouw voor
• de klas, terwijl zij toch haar gezin had
met opgroeiende kinderen. In die tijd

een nog niet zoveel voorkomend ver-

schijnsel. Werken deed je alleen als dat

nodig was en zeker niet als vrouw met
een gezin. Nell Vreugdenhil dacht daar

anders over en bewees haar gelijk door
te laten zien, dat een gezin en werk wel

degelijk te combineren was.

Sindsdien is zij dat ook een voorvecht-

ster op het gebied van emancipatieza-

ken, maar door haar raadswerk zal zij

wel het coördinatorschap van de lande-

lijke emancipatiegroep neerleggen.

Wat betreft de Zandvoortse problema-
tiek zal het nieuwe raadslid de draad
oppakken, waar haar voorganger die

heeft neergelegd: sluiten van het circuit

is het hoofdstreven. Zelf zegt zij hier-

over: ,,D'66 heeft altijd geijverd voor
betaalbare woningen voor iedereen. In

Zandvoort is dat een onmogelijkheid
zolang we nog met het circuit opge-

scheept zitten. Daarom zou ik ook
bijna zeggen: ,,Hct cricuit moet weg,

ook zónder redelijk alternatief'

.

De Zandvoortse afdelig van D'66 is

met name de laatste jaren een aktieve

afdeling. De Democraten hebben in de
badplaats vijfenvijftig leden, maar in

verhouding tot het aantal mensen dat

op de partij zijn stem heeft uitgebracht,

is dat erg weinig. Het aantal kiezers

stijgt met sprongen, maar het leden-

aantal stijgt niet evenredig en dat is iets

wat de partij enige zorgen baart. In

vergelijking met andere landelijke par-

tijen ligt het aantal leden in verhouding
tot de kiezers dan ook een stuk lager,

zonder dat daar een reden voor is aan
te wijzen. ,,Wij hopen dat de Zand-
voortse afdeling vooral in ledenaantal

zal groeien . want we kunnen 7e hard

gebruiken", zegt Nel Vreugdenhil.

Wat gemeentezaken betreft, zal het

nieuwe D'66 raadslid zich ook weer
sterk maken voor de planning op lange-

re termijn, waar volgens de Democra-
ten in Zadnvoort nog wel wat te verbe-

teren valt. Voorts heeft Nell Vreugden-
hil de nieuwbouw van wijkcentrum
'f Stekkie in Nieuw-Noord hoog op
haar wensenlijstje staan en uiteraard

zal zij zich inzetten voor het van de
grond komen van de Emancipatienota
èn de naleving daarvan.

Gezien de landelijke uitslag bij de ver-

kiezingen in mei, waarbij D'66 een

grote winst boekte, ligt het in de ver-

wachting dat de Democraten bij de

gemeenteraadsverkiezingen in juni van
het volgende jaar óók zullen groeien.

Mocht de uitslag eventueel zo zijn, dat

de Zandvoortse Democraten een wet-

houder mogen leveren, wat zeker tot de
mogelijkheden behoort, dan zal er bin-

nen de partij waarschijnlijk een ander

den Nell Vreugdenhil naar voren wor-

den geschoven, want het wethouder-

schap ambieert zij niet. „Dat wordt me
echt te zwaar. Het raadswerk lijkt me
nog wel op te brengen, maar wethouder
is wel even iets anders", zo besluit zij.

Zandvoortse won hoofdprijs

ZANDVOORT - De familie Faase uit

de Brederodestraat 150 werd afgelopen

week blij verrast met een telefoontje

van de Zandvoortse Dagmarkt. Hen
werd medegedeeld dat zij met een
prijsvraag van het wasmiddel Ariël de
hoofdprijs hadden gewonnen. Zij won-
nen een wasmachine door twee vragen
te beantwoorden en een rijmpje te

maken. Het rijmpje van mevrouw
Faase luidde:

..Sneeuwwitje wiit

dat AricI zeer beslist,

zonder koken op zestig graden

iedere huisvrouw ii aan Ie raden."

De Zandvoortse Dagmarkt trad als

jury op en beoordeelde het rijmpje van
mevrouw Faase unaniem als de beste

inzending. Op de foto (Europress

Nieuw Vennep) reikt de bedrijfsleider

van de Dagmarkt, de heer J.C. Koot,
het garantiebewijs van de wasmachine
aan mevrouw Faase uit.

Programma september Vrouwen van Nu

ZANDVOORT - De Vereniging Vrou-
wen van Nu heeft het programma voor
de maand september weer samenge-
steld. Dit programma ziet er als volgt

uit:

Wo. 2 sopt. Wandeling naar Pamas-
sia, vertrek om 10.00 uur van de
Rotonde.
Do. 3 sept. Kontaktochtend in het

Gemeenschapshuis, aanvang 10.00 uur,

met film over de Slimmingclub; open
yoga-les in het Gemeenschapshuis van
15.30-16.30 uur.

Za. 5 sept. Om 10.00 uur verzamelen

bij restaurant Bellevue, Steenstraat 59

in Leiden voor een wandeling langs de
Leidse Hofjes o.l.v. Paul ScheeHngs.

Kosten ƒ2,- p.p.

Di. 8 sept. Excursie naar het informa-

tiecentrum Nieuw Land te Lelystad,

waar films, maquettes e.d. te zien zijn

over het Zuiderzeeprojekt. 's Middags
wordt de televisie-opname van een
TROS-programma bijgewoond. Kos-
ten ƒ 20,-. Vertrek 8.00 uur vanaf het

Gemeenschapshuis.
Wo. 9 sept. Fietszwerftocht o.l.v. Leo
Buursema. Vertrek vanaf de Rotonde
om 9.30 uur.

Do. 10 sept. Om de liefhebbers van

fietstochten veel ongemak te besparen
is de heer Davids bereid de kneepjes
van het banden plakken te leren. Aan-
vang plakles 9.30 uur, Emmaweg 20,

Zandvoort, met koffiepauze voor vlijti-

ge leerlingen.

Do. 10 sept. Eerste yoga-les in het

Gemeenschapshuis, van 15.30-16.30

uur.

Vr. 1 1 sept. Hofjestocht door Haarlem.
Verzamelen om 15.00 uur bij het Hee-
renhek, hoek Tempeliersstraat, Haar-
lem.

Di. 15 sept. Om 11.30 uur vertrekt de
groep reizig(st)ers van Schiphol voor
de 15-daagse rondreis door Turkije.

Wo. 16 sept. Wandelen rondom Beec-
kestcijn. Fietsers vertrekken om 9.30

uur vanaf de Rotonde. Wie met de auto

komt, verzamelt om 10.30 uur op de
parkeerplaats.

Zo. 20 sept. Zondagmiddagwandeling
naar het Karrewiel, vertrek 13.00 uur
vanaf de Rotonde.
Ma. 21 sept. Eerste bridge-middag in

Hotel Zomerlust, aanvang 13.00 uur;

eerste Klaverjasavond in Hotel Zomer-
lust, aanvang 19.30 uur.

Di. 22 sept. We starten weer met de
Franse lessen voor beginners.

Wo. 23 sept. Gevorderden en ver-

gevorderden.

Do. 24 sept. Inlichtingen en opgave bij

mevr. N. Cats, tel. 12773 Zandvoort.
Do. 24 sept. Bridgen voor leden en
donateurs in Hotel 2^merlust, 19.30

uur; soosmiddag in Hotel Zomerlust,
aanvang 13.00 uur.

Vr. 25 sept. Eerste bridge-les voor
gevorderden in Zomerlust, aanvang
14.00 uur.

Vr. 25 sept. Eerste bridge-les voor
beginners in Zomerlust, aanvang 19.30

uur.

HAARLEM - Het provincie-

bestuur overweegt vrouwen
tijdelijk een voorkeursbehan-
deling te geven bij het aan-

trekken van nieuw personeel.

Er moet dan wel sprake zijn

van gelijkwaardige kandida-

ten.

Verder wordt gedacht aan verruiming

van de toepassing van het zwanger-

schapsverlof, aangepaste werktijden

(bijvoorbeeld aan schooltijden), uit-

breiding van de kantinefaciliteiten, kin-

deropvang en het eventueel opstellen

van een regeling voor ouderschaps- of

verzorgingsverlof. Het scheppen van
deeltijdbanen wil het provinciaal stimu-

leren. Voor het inhalen van achterstan-

den bij vrouwen wordt deeltijdwerken

echter meer gezien als een korte ter-

mijn-oplossing.

In een ontwerp-emancipatienota doet

het provinciaal bestuur een groot aan-

tal voorstellen en aanbevelingen. Maar
op dit moment is niet bekend welke

zaken het eerste aangepakt gaan wor-

den en ook niet hoeveel geld er voor de
uitvoering beschikbaar is.

Het gaat om de emancipatie van vrou-

wen èn mannen, maar het accent ligt op
de vrouwenemancipatie. De provincie

wil de emancipatie bevorderen op alle

terreinen waarop ze verantwoordelijk-

heid draagt.

Bestuur

,Het gebied van politiek en bestuur is

hoofdzakelijk een mannenwereld. De
provincie kan daar wat aan doen door

er voor te zorgen dat in commissies en

werkgroepen meer vrouwen worden
benoemd. Om vrouwen ook in de

gelegenheid te stellen actief deel te

nemen kan afgesproken worden dat

vergaderingen vóór vijf uur afgelopen

zijn en dat er op woensdagmiddagen
helemaal niet vergaderd wordt. Er
zouden verder cursussen moeten ko-

men voor vrouwen die aan politieke

vorming en scholing willen doen en

kinderopvang voor Statenleden en be-

zoek(st)ers van vergaderingen.

Wonen
Ook ruimtelijke ordening heeft grote

invloed op de emancipatie van de

vrouw. Het is van belang dat winkels,

scholen, medische centra goed bereik-

baar zijn en zo veel mogelijk liggen in

de woonomgeving. Hierbij wordt ook
gedacht aan rijdende winkels, biblio-

busscn en voorzieningen die de gezin-

staak kunnen verlichten, zoals wasse-

rettes en kinderopvang. De afstand

tussen wonen en werken moet zo kort

mogelijk zijn. Vrouwen behoren tot de

,,vcrvoersanne" bevolkingsgroepen en

EMANCIPATIENOTA NOORD-HOLLAND

Provincie geeft tijdelijk

voorkeur aan vrouwen
zijn vaak aangewezen op openbaar
vervoer.

Veiliger fietspaden en waar nodig ook
voetgangerstunnels bevorderen de zelf-

standigheid van het kind en de emanci-
patiekansen van de vrouw. Voorwaar-
den om emancipatie te bevorderen via

de inrichting van de woning en de
woonomgeving kunnen worden uitge-

werkt door vrouwenadviescommissies.

Dat zijn commissies die betrokken zijn

bij de beoordeling van bestemmings-

en woningbouwplannen.

Werken
Bij betaalde arbeid werken veel vrou-

wen in de lagere functies en in typisch

vrouwelijke beroepen. De provincie

heeft hier oog voor en wil mee helpen

zoeken naar oplossingen van de werk-

gelegenheidsproblemen. Voorkomen
moet worden dat de vrouw wegens de
sombere economische vooruitzichten in

de positie binnenshuis wordt terugge-

drongen. Zij staat voor een beleid dat

(Adverlenliest

RONDVLUCHTEN
peru^Li^uCityHopper

«jJ!injiJjuuuuïjii4^

a.s. ZATERDAG
vertrek Schiphol
vanaf 12.00 uur.

SOi" per persoon

ff.45|" kind. tot 12 jr.

Reserveringen/ inlichtingen:

tel. 020-495070
of 020-492781

ffl CityHopper
Friendly all tiie time.

gericht is op volledige herverdeling van

alle arbied, betaald en onbetaald. Ini-

tiatieven die beogen het verschil tussen

mannen- en vrouwenberoepen op te

heffen, wil de provincie meer dan tot

nu toe stimuleren. Ook binnen het

eigen personeelbeleid. Dit zou een
voorbeeldfunctie kunnen vervullen.

Sport

Vrouwen doen ook verhoudingsgewijs

weinig aan sport. In het verenigingsle-

ven van de sport, waarin veel vrijwilli-

gers een taak hebben, is de deelname
van vrouwen aan leidinggevende, bege-

leidende en besturende activiteiten

heel klein. De provincie stelt zich voor
met allerlei publiciteitsmateriaal man-
nen én vrouwen te wijzen op voorzie-

ningen in de sport die er ook voor hén
zijn.

Zorg

In het maatschappelijk werk, gezins-

verzorging, zorg voor lichamelijk ge-

handicapten, bejaardenopvang, kinde-

ropvang zijn naar verhouding veel

vrouwen werkzaam. Ook hier geldt

meestal nog een traditionele opvatting
over de rollen van mannen en vrouwen.
De provincie vindt, dat er meer even-
wicht moet komen in het aantal man-
nen en vrouwen in verschillende orga-

nisaties, begeleidingsinstcllingen en
werkgroepen.
Als vrouwen willen meedoen aan maat-
schappelijke activiteiten, is kinderop-
vang een voorwaarde. Het aantal kin-

dercentra in Noord-Holland zal groter

moeten worden.

Ondenvjys

Öe provincie wil bevorderen, dat er in

het ondeiwijs meer aan bewustwording
en roldoorbreking wordt gewerkt. Dit

kan bijvoorbeeld met een lesbrief of via

theatergroepen. Schoolgebouwen zou-

den buiten de lesuren ook méér ge-

bruikt kunnen worden voor andere
«ictiviteiten als buitenschoolse kinde-

ropvang, vrouwengroepen en dergelij-

ke. Met het ministerie van Sociale

Zaken en de Gewestelijke Arbeidsbu-
reaus zal worden overlegd over her- en

bijscholing van schoolverlaatsters en
vrouwen die weer aan het werk willen.

Cultuur

Het provinciaal bestuur meent dat cul-

turele bijdragen van vrouwen - in de
muziek, de beeldende kunst, de litera-

tuur - eerder aan de aandacht ontsnap-

pen dat die van mannelijke collega's.

Dit geldt zeker voor kunstuitingen die

als typisch vrouwelijk worden be-

schouwd. Bijvoorbeeld op het terrein

van de kunstnijverheid en die daardoor
minder waardering krijgen. De provin-

cie streeft er naar bijdragen van vrou-

wen in het culturele leven zichtbaar te

maken. Gerichte maatregelen zouden

(AdvcrleittiesJ

r V
VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
TUSSEN 1000 EN 1700 UUR:

EEN HEEL UUR

BOWLEN
f.10.-

per
baan

(voor 6 personen)

k. LLLA
GROEPEN
(vanaf 10 personen)

HAUiE
PRIJS!

schoenenhuur f. 1.- per persoon

BOWUNG

TRESLONB
HILLEGOM
Ingang Pafklaan

S\ TELEFOON: (02520) 1 62 14/

de deelname van vrouwen aan culturele

activiteiten kunnen bevorderen.

Bijzondere aandacht

Het provinciaal bestuur wil verder bij-

zondere aandacht besteden aan vrou-

wen van buitenlandse werknemers; aan

oudere, ongehuwde werkende vrou-

wen, die vaak een te zware werkbelas-

ting én een emotionele belasting heb-

ben; aan vrouwen die ,,uit de kinderen

zijn" en weer willen gaan werken; aan

schoolverlaatsters; aan een rei;le on-

kostenvergoeding voor vrijwilligsters;

aan de intorm.itievoorziening, vooral

via de bibliotheken. Bibliotheekruim-

ten zouden ook gebruikt kunnen wor-

den door allerlei groepen, bijvoorbeeld

VOS-groepen. Ook het accommodaiic-
beleid heeft speciale aandacht. Met
subsidies stimuleert het provinciaal be-

stuur de totstandkoming van sportac-

commodaties, jeugdaccommodaties.
dorpshuizen en wijkcentra en culturele

centra.

Meer informatie

Wie meer informatie wenst of toezen-

ding van de ontwerp-nota (er is ook een

samenvatting verschenen) kan bellen

naar hel Provinciehuis, Dreef 3, Haar-

lem, bureau voorlichting, tel. 023-

163309 of sectie emancipatie 023-

16.340.5.

De nota ligt tot I oktober ter inzage m
alle gemeentehuizen, openbare biblio-

theken en bij de provinciale gritlie.

Schriftelijke reacties worden voor 1

oktober verwacht. In september hou-

den Gedeputeerde Staten nog speciale

informatie-bijeenkomsten. In Haarlem
op 14 september om halfacht in ,,De

Wintertuin", Stationsplein.

Ruilbeurs

HAARLEM - Op zondag 6 september
a.s. van 13.00 tot 16.00 uur houdt de

afdeling Kcnncmcrland van ,,De Ver-

zamelaar" een ruilbeurs voor oude
ansichten, postzegels, munten etc. m
het Schiilkcrcrf, Bernadottelaan 201,

Meerwijk-I laarlem. Toegangsprijs

nict-lcdcn ƒ 1.25, kinderen f 0.25, le-

den gratis.

Met iipeBiMii

debadpiHMl
: vwm ::im/'rfmrm!ïM'iy<i'i-'^^^

Groot schaaktoernooi

Zoals ik reeds eerder meldde, orga-

niseert de Zandvoortse Schaakclub
zaterdag 5 september a s. haar 2c
Louis Blok Rapid-toernooi in het

Gemeenschapshuis aan de Louis

Davidsstraat nr. 17 ic Zandvoort.
Dit IS bij het eindpunt van de
buslijnen 80 en 81. FIcl bestuur

vcr/ocht mij, er nog even extra de

aandacht op te willen vestigen. Het
toernooi begint om 9.30 uur. Er
wordt gespeeld in groepen v,in zes.

Per groep zijn drie bekers te win-

nen. Er is een pauze van 13.00 tot

14.00 uur. De prijsuitreiking vindt

plaats om 15.00 uur. Men kan nog
uiterlijk tot 4 september lot 19. .10

uur inschrijven telefonisch onder de

volgende nummers: 02507-15183
(K. Koper) en 02507-15721 (O.

Cliteur) onder vermelding van

naam, adres, woonplaats en speel-

stcrktc. Het inschrijfgeld bedraagt

ƒ 7,50 per persoon.

Oranje-comité

Het Comité ,, Viering Nationale

feestdagen" belegt de eerstvolgende

najaarsvergadering op donderdag
10 september, aanvang om 20.00

uur in hotel Keur aan de Zeestraat.

Op deze vergadering moeten een
nieuwe voorzitter en een nieuwe
penninningmeester worden geko-
zen. Voor het voorzitterschap heeft

zich nog niemand beschikbaar ge-

steld, terwijl de heer M.B.V. Jan-

sen zich bereid heeft verklaard, het

penningmeesterschap op zich te wil-

len nemen. Nadere inlichtingen

worden verstrekt door de heer Hed-
den op het Gemeentehuis.

Werelddierendag

De plaatselijke afdeling van Dieren-

bescherming, (De vereniging voor

het welzijn der dieren) verzoekt mij

reeds nu de aandacht te willen

vestigen op de viering van ,,Wereld-
dierendag" op zaterdag 4 oktober
a.s. Men zal er ditmaal zeer veel

aandacht aan gaan besteden. Zo zal

er op het Raadhuisplein een zgn.

,,Rommelkraam" worden ge-

plaatst, waarvoor allerhande spul-

letjes welkom zijn. U kunt het

telefonisch opgeven onder de num-
mers 13807 en 14774. Het wordt dan
volgens afspraak bij u weggehaald.
Ook is er dringend behoefte aan
collectanten. Hiervoor kun u zich

telefonisch opgeven onswe ne.

17418. Er wordt gerekend op veel

medewerking.

Opoe en de

Papiniaanse Pot.

Nou denkc jeloi tuurluk, dat'k met

vakansie bin, want dat had ik vorige

keer ezaid, maer dat's nog niet

deur'egaen, et zal nog wel 'n weekie

dure, maer dat merreke jcloi wel.

Maer'k wil't nou nog es effe over

wat anders hebbe. Jeloi hcbbe 't

vast wel op 't zekere 'ehoord datte

d'r mense binne, die alles an me-
kaer praete en net zo lang blaive

kleppe dat je ze maer 'claik geeft

om van't gezaenik af te zain. Zulke

slaimers of laimers binne d'r nog
bekant alle daege. Van dat laime

daer wor je kompleet gek van! Maer
ook in de keuke worde laime

"ebroikt. Hot komt voor in botte,

graele. volle, seiiuwe en de bind-

weefscls. Die laim is nauw femieljc

van de aiwiite en ook gemakkcUik
te vertere. Vroeger mackte wai

hiervan ..Kumfordsche Suppc".
Hiervcur wiere zgn. ..Papiniaanse

Potte" 'ebroikt. dat binne potte met
de bo.st sloitcnde deksels, op 'n

byyondere wai/e 'cmaekt. waardeur
wainig warmte verloren gong. Teu-
geswuordig zie je ze niet meer. In

/o"n pot wier 'et hicle zooitje tot

puree 'ckookt. De pot wier
'cnocmd naer lene Papin of Paap.

Dat binne en blaive alfaid mer-
kwacrdigo mcnsc en nog oiivinders

ook! De zeer hoge temperatuur in

de pot /.orregde d'rveur. dat er laim

ontsting. Maer die laim die vormde
nou 't reccppic veur ..Bicrsocp"

Je heb nodig een liter bier. 130

gramme oud brood. 40 gfainmc
butter, 3 gramme zout, 2 gramme
peper, 10 gramme gesoikcrdc gem-
ber, 30 gramme soiker en nou. ...let

op. ...de beraiding.

't Brood in brokkies snacje en weke
in een halve liter bier. Dat mot je

tezaeme verwarremc tot 'n

braeiachtigc zooi. Dan de andere
rommel d'rbai met de rest van 't

bier en opnieuw deurwarreme met
de pan hardstikkc dicht. Eet er dan
maer weer es lekker van , maer denk
d'r om: Rumfordsche Suppe binne
nooit Zanverse socpe mit Rum!

Met „Schakels" op

de planken?

Er lijkt een redelijke kans te be-
staan, dat onze Zandvoortse toneel-

vereniging ,,Wim Hildering" het

komende, nieuwe toneelseizoen zal

gaan openen met het bekende to-

neelspel van Herman Heijermans
(onze oud-plaatsgenoot), ,,Scha-
kels", een der meest geliefde en
meest beroemde stukken van de
auteur. Hel vorig jaar sloot ,,Op
hoop van zegen" af met een opvoe-
ring van ,,De meid" en nu gaat het

er veel op lijken, dat ,,Schakels" als

opvolger van deze opvoering op het

programma zal worden genomen.

Een keuze, die reeds bij voorbaat
tot blijdschap stemt, want er is een
kennelijke voorkeur voor deze
nostalgische werken, die bij het

publiek vooral de laatste tijd zeer

intrek zijn. ,,Schakels" is een prach-

tig brok volkstoneel, een stuk met
een lach en een traan, dat boeit van
het begin tot het einde. Regisseuse
Alie Bol is momenteel bezig, na het

stuk opnieuw te hebben gelezen,

het ensemble, dat deze krachttoer

zo omstreeks eind december a.s.

zou moeten gaan volbrengen, bij

elkaar te krijgen. Dat is geen sine-

cure voor een amateurtoneelvereni-

ging, want naast een moeilijke tekst

en inhoud, vraagt het werk maar
liefst zestien medcspelenden. Maar
ik meen dat dit voor een dergelijke

oude, geroutineerde toneelvereni-

ging geen punt is, waar niet is

overheen te komen. Die mensen
heeft men wel, daarvan ben ik

overtuigd. Ik volg de voorbereidin-

gen met grote interesse. Van de
uitslag van de beslissing hoop ik u
zo spoedig mogelijk op de hoogte te

houden. Moge het een gunstige

beslissing zijn!

Wandeltocht door 'Mooi Kennemerland'

KENNEMERLAND - Voor de 28e

achtereenvolgende keer wordt door

wandelsportvercniging ,,Jan Pas-

stoors" de jaarlijkse wandeltocht

,,Mooi Kennenierland" georganiseerd.

Dc/.c tocht wordt gehouden op /.atcrdag

12 en zondag 13 september en start

vanuit het Openluchttheater aan de

Zomerzorgerlaan te Blocmendaal.

Zoals de naam al aangeeft is het

parkoers uitgezet in Kcnncmcrland. ci!;!i

van Nederlands mooiste natuurgebie-

den. Men kan naar keuze declncmvn
aan een afstand van 5-10-15 of 25 km..

zowel individucel als in groepsverband.

Elke deelnemer ontvangt een fra.iie

persoonlijke herinnering, bestaande uit

een speciaal ontworpen medaille aan
blauw-wit lint.

De start heeft op beide dagen plaats

vanaf 10.30 uur tot 14.0<l uur, voor de
grootste afstand echter tot uiterlijk

12.00 uur.

(ïok beslaat de mngelijkheid deel Ie

nemen aan een preslatieliKhl van 40

km. Hiervoor dient men dan wel min-

stens 16 jaar oud te zijn óf reeds eerder

een dergelijke prestatietocht te hehiK'ii

\olbraeht.

Bij het samenstellen van de route \:tn

de/c bijzondere loclil is veel aandacht

besteed aun een grote verscheidenheid

van landschapsschiMin.

Alleen voor deze afstand wordt op beide

dagen eveneens vanuit het Openlucht-

theater geslart, echter alleen tu.sscn 9.15

en 9.45 uur.

(Advcricniic'')

Handstid Publitatièsfl '

Dorpsstraat 8," Aalsmeer','

telefooli W''-/'"i

De beloning voor deze prestatietocht

bestaat uit een blauw geëmailleerde

medaille aan extra groot lint.

\'<K)r alle genoemde afstanden is in-

schrijven mogelijk by J. Appelman.
Vcrgiertleweg 26; N. Melker, Burgwal
18 rti.; H. Wever, Merknianstraal H;
1>. IWumer. Oostcnrijklaan 2S en in

Aenlcnhout hij H. van Oorschot, Gen.
Spoorlaan .33.

Oiok aan de start bestaat gelegenheid om
in te schrijven.

Nadere inlichtingen worden gaarne ver-

strekt via tel. 023-241927 en .V!3J87.

(Aa\iTlcnlic-/
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Voor hef ontwerpen van: ADVERTENTIES
NAAMBLOCS
LOGO'S

houden wij ons aanbevolen.

ONTUVERPBURO:

INTER GRAPHIQUE
LUXCMSURGLAAN3e7
19S6 MO HIEMSKERK
TEL 02510-43229

5 minuten

POSTERFOTO

GAS- en OUEHAARDEN - GASF0RNUI2EN
Deskundig advies.

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.

Scheldeplein - Tel. 15068/136 12 /125 18

Huisje
te koop

gr. woonk., mod.
keuken, cv.,

2slaapk., badk.
Vraagprijs f 129.000,-

k.k.

Tel. 02S07 '- 18908.

r"

Hoera, wijhebben vakantie!

Uw echte warme liakker

is gesloten van ffiSI

7 t/m 2B september. !^^i
Daarna hopen wij u gezond en wel terug te

zien en staan wij weer het gehele jaar voor u
klaar.

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

POTGIETÊRSTRAAT 24 - TEL. 02S07-12865.

Pa en ma, wij wensen jullie een hele prettige

vakantie, na een jaar hard werken.

Ria en Vee.

't Kinderwinkeitje

Buurcweg 1 - Zandvoort
Telefoon 1 65 80

heeft alle soorten
KLEERTJES

voor JONGENS
en MEISJES

v.a. babymaat 56
t/m maat 176.

Wist u dat wel?

Uw adres voor

eJast kousen, parrties,

knie- en enkelstiMen,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat?,

Zandvoort
tel. 02507-12327

,

Klaar terwijl u wacht!

Posterfoto 30x40 cm
slechts 20,00
PASFOTO'S
4 stuks 10,00
Galerij Kerkstraat, winkel 8

beloning

Wie helpt mij en mijn

2 kinderen aan woonr.
Spoedl Huur tot

600,- p.m.
Tolefoon 0Z3-2S6212

Sleutels weg?
Slot defect?

Versteege helpt direct!

VERSTEEGE IJZERHANDEL
PakveMstraat 19 - Zandvoort - Telefoon 1 2S 54

Enorme
prijsverlaging

op Braziriaans lederen

bankstellen nu v.a 1995,-

Importeur levert rechtstreeks aan particulieren.

Geopend: ma. t/m za. 9.30-17.30 uur.

Voor alle inlichtingen: 070-553086

MEUBELKEUR ZITPARADIJS
Apeldoorn. Europaweg 170

(Vrijdag koopavond)

Scheveningen Gev. Deynootweg 83

(Donderdag koopavond)

Zandvoort, Stationsplein 13

(Vrijdag koopavond)

Scheveningen en Zandvoort
elke zondag geopend.

AUG. V. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- en

AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN-en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

VERBOUW - REN0VA11E en ONDERHOUD
GEBOUWEN

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uh eigen werkolaats.

Werkplaats: Swaluestraat41A

Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort
Tfil. 07507 - 1 52 25

TIMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS

48
Bedrag

5.000,-

10.000,-

15.000,-

I

20.000,-

25.000,-

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
60

mnd.

150,95

289,14

427,34

565,53

703,73

96
mnd.

129,93

247,15

364,37

481,59

598,81

120

mnd.

98,93

184,15

269,92

355,68

441,44

mnd.

238,43

313,71

388,99

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

Garage
te koop of te huur

gevraagd

Vink
Telefoon 02507-16712

of 020-724643

Schoenenkastje
voor 10 paar schoenen

70-70-38

139,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

telefoon 17751

Dierenarts Dekker
tijdelijk

spreekuurwijziging
van 7 t/m 16 september.

Dagelijks van 15.00—16.00 uur.

Maandag, woensdag en vrijdag

van 20.30-21 .30 uur.

Verder volgens afspraak.

Thorbeckestraat 17, tel. 15847.

Schoonmaakbedrijf

Landman
vraagt enige

nette schoonmaaksters
voor het Gemeentehuis Zandvoort.

Werktijden: 17.30— 19.30 uur.

Aanmelden in dezelfde tijd.

Beslist niet overdag.

Vragen naar mevrouw Landman,
telefoon 023-315955.

„Shell Duinzicht"

Voor olie verversen, doorsmeren,

banden, accu's, onderhouds-

beurten en reparaties, natuurlijk

naar „SHELL DUINZICHT".
U kunt uw auto overdag slecht

missen? Maak een afspraak voor

de avonduren.

Ook voor olie en diesel.

SHELL STATION „DUINZICHT"
P. TIMMER

Dr. CA. Gerkestraat 80 - Zandvoort.
telefoon 02507 - 13287.

Ie en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.
Informeer eens!

Helmersstraat 1 - Zandvoort,
telefoon 02507-12150.

Voor al uw cv., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

TECHNISCH BUREAU A VADER
Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 02507-

13176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

Trimsalon Ellen

Ig. Friedhoffplein 10

2042 BN Zandvoort
Telefoon 02507 - 12773.

Hang- en

172-97-50, 3 dessins

159,-

in voorraad

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

Te huur voor

3 d 5 maanden

vrij

bovenhuis

Telefoon 02S07-12368

Versteege fietsen
Haltestraat 18

IS open en BLIJFT open

Wegens vakantie is

de werkplaats
Willemstraat 12

gesloten van
5 tot 27 september

Dus kom gerust naar onze winkell

Te koop gevraagd:

sloop-

auto's
of occasions.

Tel. 148 36.

Te huur aangeboden van
loktobertotl april

zomerhuis
met 2 slaapkamers,

woonkamer, douche,

toilet, t 750,- p.m.

Br. o. n.ZBM
bur. V. d. blad.

GEVRAAGD

Hulp in de

huishouding
bij bejaard echtpaar.

1 ochtend per week.

Telafoon 02S07-153G7

TE KOOP

pakhuis
met gas en krachtstroom

Telefoon 02507-12274

Te huur gevraagd

garage
Burg. Van Fenemaplein
telefoon 02507-13727

Wegens vakantie

gesloten van
7 t/m 27september
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

SEYSENER
Haltestraat 23

Kinderoperettevereniging

JONG ZANDVOORT
De rep. voor de kinderoperette

„De Boze Heks"
begint op maandag 7 september

om 18.30 uur in het gemeenschapshuis.
Contributie/ 10,— per maand.

Inl.: tel. 15720 of 14620.

»w«fc»

Grote

plavuizen tafel
65x126

298,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

telefoon 17751

Te koop

garage
Burg. V. Fenemaplein

f 10.500,-

Telefoon02B07-16997

Verlicht uw probleem

met een bloemetje

van bloemenhuis

J. BLUYS
Haltcstraat 6S - Zandvoort

Tel. 02507 - 1 20 60

De specialist voor al uw bloem werken.

v^. BpWW- en AAMNEMINQSBEDRIJF

:GEBR.iVARIDERPEETBv
^^^'MöoraJuW^

:4,;:TiLERpplNrïfe^26$a2fe)25Ö^^ en 255344.

(ex. art. 1223 B.W.)

Notaris E.J.M. Weve te Zandvoort zal op

donderdag 17 september 1981
des middags na 2.00 uur in de Oprechte Veiling

te Haarfem aan de Bilderdijkstraat IA, publiek

verkopen:

1. DE MAISONETTE op de derde en vierde

etage van het flatgebouw "Duinzicht" met
bergplaats en garage aan de Cort van der
Lindenstraat 2/30 te Zandvoort (horizontaal

eigendom).

Lasten circa f 220.- per jaar.

Voorschotbijdrage f 353.- per maand.
Achterstallige voorschotbijdragen f 3.750.-.

2. HET BEDRIJFSPAND, waarin thans ge-
vestigd een pension met aan- en toebehoren
aan de Hogeweg 3 te Zandvoort, groot
1.61 are.

lasten circa f220.- per jaar.

3. HET BEDRIJFSPAND, thans in gebruik als

hotel met aan- en toebehoren aan de Hoge-
weg 7 te Zandvoort, groot 2.11 are.

Lasten circa f 300.- per jaar.

Bezichtiging (voor zover mogelijk) dinsdag- en
donderdagmiddag van 2 tot 4 uur.

Betaling der koopsommen uiterlijk 29 oktober
1981.

Oe koper dient (zonodig) zelf en op zijn kosten
voor ontruiming zorg te dragen.

De verkopers staan niet in voor (eventueel be-
nodigde) vestigingsvergunning(en).

de zakelijke lasten over 1981, alsmede de even-
tuele achterstallige zakelijke lasten en voor-
schotbijdragen komen geheel voor rekening
van dekooer.

Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris,

Kostverloienstraat 121 te Zandvoort, telefoon
02507- 16841.

iraHiB I En
Dr. Schaepmanstraat 1,

hoek Brederodestraat

Geopend van 7.30 tot 22.00 uur.

o a DIVERSE OCCASIONS
Range Rover 73 9.950,-

Citroën 2500 D Pallace
'80 19.750.-

BIVlW5206cvl.opgas
1eeig.,'78 10.250.-

Saab Combi 75 4.250.-

Lancia Bèta 79 7.900.-

• Groenteplanten met Uut
• Gioente-mfakmnzaiien

• ZuigFond

• Jiffypots

f BestiqdhBt- sn

pwmummniuoBwn
• Tl

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,

telefoon 17093

Aanbieding

TV kast
met klep

225,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

Telefoon 17751

Verloren...

Gouden
schakel-

armband
met reddingsboeitje er

aan. HERINNERINGI
Gaarne terug te bezorgen

Mavr. A. Koper-
Ksesman, v. Lennep-

weg34'

Muziek voor uw party's?

TRIO

voor het betere genre

Telefoon 02507-13014

O©

i^m0^ »̂

Hel ligt in de menselijke natuur om verstandig te

denken en dom te handelen.
Anatole France (1844-1924)

HORLOGERIE
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07
heeft zulke klanten nog niet meegemaakt. Zij denken

verstandig, wanneer ze bij hem naar 'n uurwerk
vragen. En ze zijn niet zo dom om naar z'n goede
raad niet te luisteren. Integendeel, ze gaan steeds
tpvrcrii-n heen. Hoe zou 't ook anders kunnen?

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling

met elektronische apparatuur.

Te koop gevraagd

garage-
box
023-242369

Meisje zoekt

woon-
ruimte

02S07-18444

Tijdens

kantooruren

>fergrootuwherinnering

metdeKodakSuperSeleknVint

G. Kol
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-brand-leven

alle verzekeringen

Drogisterij Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN
voor suikorpatienlen

on zouticüs.

HattestraatB
ZANDVOORT

Tel. 02507 - 1 61 23.

AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV

FIAT
Lancia, Autobianchi

Super benzine S cent korting

Diesel 2 cent koiting

Benzine- en
reparatiebonnen
van leaseplan-auto's

worden ook in ontvanflst genomen.

Kameriingh Onnesstraat 23, Zandvoort,
telefoon 14580

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.'

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Kodak Super Selekt

Prints. Oftewel, méér
kleur per foto.

Ontwikkeld en
afgedrukt door Kodak
zelf. Briljant en levens-

echt van kleur.

Op speciaal

halfmat Kodak papier.

En omdat u meer
ziet, vergroot u uw kijk-

plezier en dat van
anderen aanzienlijk.

Ze zijn te leveren

op 3 formaten: 10x10,

10x13 of 10x15 cm.
Bij ons bent u aan het

juiste adres:

Ontwikkeld en afgedrukt door
het kleurenlaboratoriuni
van Kodak zelf.

Foto BAKELS
KERKSTRAAT 31
ZANDVOORT

.. .<
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Na Zandvoort wordt het pas ^anneiul

Alain Prost wint saaie Grand

Prix '81 met grote overmacht
ZANDVOORT - Heel wat spannender dan het verloop, zijn de gevolgen

van de dertigste Grand Prix van I^ederland. In de door Alain Prost met
grote overmacht gewonnen race behaalde Carlos Rcutemann geen punten
met als gevolg dat de kansen op de wereldtitel na Zandvoort voor hem
beduidend moeilijker zijn komen te liggen. Want zwaar krijgt de
Argentijn het in de drie resterende races. Zeker nu Nelson Piquet dank zy
zijn tweede plaats op gelijke hoogte is komen te staan. Beiden hebben 45
punten, gevolgd door Jacques LafTite met 34 punten. De Fransman Het

door zijn botsing met Reutemann eveneens belangrijke punten op
Zandvoort liggen. Door zijn derde plaats is Alan Jones nu op een totaal

van 31 gekomen, terwijl Alain Prost 28 punten heeft vergaard.

wie weel. Het blijft een mechanische

sport.

En dat laatste was te merken op Zand-
voort. Van de vierentwintig gestarte

wagens haalden er slechts tien de finish

met alleen de drie ereplaatsen in de-

zelfde ronde. Het feit dat de van de
laatste rij gestarte Ensign-rijder Eliseo

Salazar met een zesde plaats zijn eerste

kampioenschapspunt binnenhaalde is

illustratief voor het afhaken van de vele

vedetten.

De eerste Ferrari stond reeds na enkele

Helaas voor Zandvoort werd het geen
Grand Prix zoals we die de laatste tijd

gezien hebben en waarop de zeventig-

duizend toeschouwers hadden gehoopt
(beide trainingsdagen trokken 25.000

mensen). In de beginfase was er nog
hoop op een spannende, dus mooie
Grand Prix. Weliswaar voerde Alain

Prost het vierentwintig wagens tellende

veld van het begin af aan, maar de jacht

die Alan Jones in de twintigste ronde
op de Renault inzette deed velen twij-

felen aan de suprematie van de Franse
renstal. Drie ronden later kwam de
Williams zelfs als eerste door. Het zou
echter bij die ene verrassing blijven.

Schakelfout

Overigens kon de regerend wereldkam-
pioen gemakkelijk langszij de leider

komen vanwege diens schakelfout tij-

dens het inhalen van achterblijver Al-

boreto. Prost kon er niet nerveus van
worden, want, zo bekende hij later:

,,Ik wist dat ik met dit materiaal in

staat was de race te winnen. Mijn
wagen was de snelste van het veld.

Eindelijk was er geen enkel probleem
en ging alles prima".

En dat is inderdaad wel anders ge-

weest. Vele malen hebben de Renaults

dit seizoen op kop gereden, maar altijd

ging er wel iets met het materiaal mis.

Op die ene keer in het Franse Dijon na,

toen Prost de eerste Grand Prix-zege

voor zijn stal binnen haalde. De angst

van Prost dat er ook nu weer wat mis

zou gaan, was dan ook begrijpelijk.

,,Zelfs toen ik veilig op kop reed had ik

constant die gedachte. Maar nu de

turbo en de banden (hij reed op een
zachter compound dan zijn teamgenoot
Renée Arnoux - red.) zich zo voortref-

felijk gehouden hebben, heb ik een-

groot vertrouwen in de wagen gekre-

gen". Tevreden was hij eveneens over

het feit, dat de turbo-motor het op
Zandvoort zo goed deed. Dit in tegen-

stelling tot de berichten als zou een
turbo het op zeeniveau niet zo goed
doen. ,,Nee, ik denk dat we nu overal

kunnen winnen", aldus een opgeluchte

Alain Prost.

Opleving

De aktie van Jones was de laatste

opleving in de tweeënzeventig ronden
tellende race, tot -met nog acht ronden
te gaan- Alan Jones met bandenproble-
men te kampen kreeg. Nelson Piquet

had toen de kloof van dertig sekonden
die hem van de tweede plaats scheidde

snel overbrugd, waardoor Jones vier

ronden voor het einde naar de laagste

trede op het ereplatform werd verwe-
zen. Een wel wat erg schrale troost

' voor de Williams-stal die na 21andvoort

had gehoopt in Reuteman een vrij

zekere wereldkampioen in huis te heb-
ben.

Maar de Argentijn had zijn kansen op
een goede klassering verknald. In een
poging om zijn rivaal Jacques Laffite

van de vierde plaats te verdringen ging

hij in de negentiende ronde te laat in de
remmen. Desondanks trachtte hij in

het kleine gaatje te duiken dat Laffite

in de binnenbocht had open gehouden.
Een harde confrontatie was onvermij-
delijk. Het achterwiel van de blauwe
Talbot Ligier schoot over het voorwiel

van Reutemann. Laffite verdween in

een stofwolk langs de baan, terwijl

Reutemann nog even doorreed, maar
ook de Williams bleek te veel schade te

hebben opgelopen. Zo schudde Reute-
mann met deze roekeloze manoevre
opnieuw de kaarten van het spel dat hij

in Zandvoort vast handen had kunnen
hebben. Laffite zal het nu met een
«utsidersrol moeten doen. Elf punten
'achterstand is nu eenmaal vrij veel met
nog drie races in het verschiet. Maar

Na de Grand Prix deed zich tijdens

de huldigingsceremonie een naar

incident voor. Een monteur van
Williams, toch al niet vrolijk vanwe-
ge het uitvallen van Reutemann en
de tegenvallende derde plaats van
Jones, wilde na afloop snel zijn

spulletjes bij elkaar pakken. Hij

had alleen de pech dat de Williams-

stal aan het begin van de pitsstraat

was ondergebracht. En daar in de
buurt van het ereplatform werd het

gebied door reservisten en baan-

kommissarissen afgesloten voor op-

dringerige fans. Ook voor hem
bleek er geen doorkomen aan en
toen tot overmaat van ramp zijn

gereedschapskarretje omviel spoot

hij de daarvoor verantwoordelijke

politieman de inhoud van een cola-

blikje in het gelaat. Assistentie was
bijzonder snel ter plekke en een
legertje reservisten kwam met ge-

trokken wapenstok ten tonele. 7jo

speelde zich een kleine veldslag af

in de Williams-stal, compleet met
bloedneuzen en zelfs een gebroken
neus. De monteur werd geboeid

afgevoerd en een fotograaf werd op
hardhardige wijze kenbaar gemaakt
dat hij zijn plaatjes maar elders

moest gaan schieten.

Een kwalijke zaak die zich pal voor
de hoofdtribune afspeelde en waar-

van duizenden toeschouwers getui-

ge waren. Een dergelijk optreden

oogst weinig waardering. Een ele-

gantere oplossing mag toch zeker

wel van de sterke hand worden
verwacht. Nu werd het een M.E-
achtig optreden en dat had voorko-

men moeten worden.
In het verleden heeft iets dergelijks

zich ook ai afgespeeld. Toen betrof

het een handgemeen met Lotus-

baas Colin Chapman. Zandvoort
heeft er geen lering uit getrokken.

meters naast de baan. Gilles Villeneuve
had zijn wagen wat al te woest tussen

de bolides van Tambay en Giacomelli
gedrukt. Het gevolg was dat behalve
Villeneuve ook Tambay en de tweede
Ferrari-rijder Pironi konden uitstap-

pen. Andretti hield een verbogen neus-
vleugel aan het incident over en moest
de pits in voor reparatie. Tien ronden
voor het einde zou de oud-wercldkam-
pioen crashen in het Scheivlak. In het

ziekenhuis kreeg hij te horen dat de
lichte voetblessure geen handicap zal

zijn voor de oveige drie Grand Prix.

Het werd een slechte dag voor Alfa
Romeo, want al eerder was Bruno
Giacomelli met een breuk in de achter-

ophanging van de baan geraakt.

Brokkenpilaot

Lange tijd zag het ernaar uit dat John
Watson de enige McLaren naar een

vierde plaats zou sturen. In de vijftigste

ronde moest ook hij echter het veld

ruimen vanwege ontstekingsproblc-

men. Watsons teamgenoot Andrea de

Cesaris was niet op de dertiende stari-

plaats venchenen. In de zaterdagtrai-

ning namelijk had de Italiaan opnieuw
zijn wagen krom gereden. En achttien

maal in één seizoen vond zijn teamlei-

ding wel wat erg veel en besloten werd
dan ook om geen reservewagcn in te

zetten voor de „brokkenpiloot". Het
mag dan ook zeer onwaarschijnlijk

worden geacht dat De Cesaris het

volgend jaar een McLaren bestuurt.

Ook Sigfried Stohr moet rekening hou-
den met een afscheid eerder dan ge-

pland. Zijn verrichtingen vallen bij

Arrows tegen en mogelijk gaat Jaques
Villeneuve, de broer van Giles, de
resterende races rijden. Met een zeven-
de plaats bleef de Italiaan net buiten de
punten achter Rcbaque (vierde), De
Angelis (vijfde) en Salazar (zesde).

Door de open gekomen plaats van De
Cesaris mocht Alboreto alsnog starten.

Hij bracht de Tyrrell als negende over
de streep op vier ronden van de win-

naar.

De Fittipaldi's hadden de reis naar
Zandvoort voor niets gemaakt, want
zowel Keke Rosberg als Chico Serra

hadden zich niet weten te kwalificeren.

Ook Toleman had zich de rit kunnen
besparen met de rijders Brian Henton
en Derek Warwick. De Osella van
Beppe Gabbiani bleek evenmin snel

genoeg voor een plaats bij de eerste

vierentwintig.

Als in de beginfase Alan Jones langszij de leidende Renault van Alain Prost komt levert dat één van de schaarse spannende momenten op, die de

Nederiandse Grand Prix rijk was.

Dag kamploenschappspunten. Titelkandidaat Carlos Reutemann (no 2) ramt de Talbot Ligier van zijn rivaal

Jaques Laffite. Een manoeuvre die voor beide rijders wel eens van vitaal belang kan zijn voor het

wereldkampioenschap.

Successe
ZANDVOORT - Voor de zwemvereni-

ging De Zeeschuimers is het seizoen

reeds gestart. En deze start is op ver-

schillende fronten zeer succesvol ge-

weest. Enige kunstzwcmmers legden

uitstekende proeven af, wat gehono- Waterpolo
rccrd werd met diploma's, (erwyl de
waterpoloérs een toernooi winnend vfis-

ten af te sluiten.

zullen zich nu bekwamen voor het

C-diploma, dat deelname toestaat aan

de Nederlandse Jeugdkampioenschap-

pen Kunstzwemmen.

Kunstzwemmen

De zeer jonge kunstzwemafdcling
van de Zeeschuimers boekte goede
resultaten. Renée Verdonck en Nicole

Koper behaalden hun eerste F-diplo-

ma, Sabine van Dam presteerde het om
het zwaardere E-diploma binnen te

halen, terwijl Annet ter Heijden en
Karen Weber na een zenuwslopende
techniek-demonstratie hun D-diplo-

ma's in ontvangst mochten nemen.
Annet ter Heyden en Karen Weber

In Vlaardingen kwamen de waterpo-
loérs van De Zeeschuimers tijdens een
toernooi als kampioenen uit het water.

Door een goede teamgeest en een
pnma inzet, wisten zij alle wedstrijden
winnend af te sluiten. In de eerste

wedstrijd tegen De Viking uit Vlaar-

dingen scoorden Kees Duine en Robert
Arens, terwijl keeper John van de Belt

een uitstekende prestatie leverde door
een strafworp te houden. Eindstand
2-0.

Kunstzwemsters met hun nieuwe
diploma's: vlnr. Reneé Verdonck,
Nicole Koper, Sabine van Dam, Ka-

ren Weber, Annet ter Heyden.

De tweede wedstrijd hegon zeer

slecht. De Zeeschuimers kwamen
slecht in het ritme. De tegenstanders

profiteerden goed en namen snel een
2-0 voorsp.ong. De begeleiders Niels

Kinneging en Frank Philipoom wisten

De Zeeschuimers toch weer op te

peppen, wat maar liefst vijf doelpunten

opleverde. Kees van Duine, Robert
Arens en Fernando Hcercma hadden
een belangrijk aandeel in de score. Dat
de tegenstanders ook nog de weg naar

het net vonden, deed de Zand\oorters

met meer verontrusten, 5-4.

De beslissende wedstrijd tegen Duck
werd met overtuiging begonnen. Zeer
tactisch en doeltreffend werden de

tegenstanders afgedekt en konden de

verdedigers hun aanvalslinie van goede
passes voorzien. Ook de conditie begon
een woordje mee te spreken, doch deze

was bij de Zeeschuimers beter dan bij

Duck, zodat uiteindelijk een verdiende
4-1 zege werd behaald.

Zwemwedstrijden

Tijdens nationale zwemwedstrijden
in Uithoorn tegen een vijftal zwemver-
enigingen reikten de Zeeschuimers niet

hoger dan een vierde plaats. In het

geheel van vele wedstrijden werden
toch wel goede resultaten behaald.

Fernando Heerema, met 2 eerste prij-

zen en Aldo en Wander Halderman
met elk 1 eerste prijs waren de Zee-
schuimers-kampioenen. Verder waren
tweede plaatsen weggelegd voor Emmy
Koning, Wander Halderman, Ruud
Heerema en Annet ter Heyden. Zeer
spectaculair was de 10 x 50 meter vrije

slag estafette meisjes-dames-jongens-

heren, waarmee beslag werd gelegd op
een 2de plaats achter ACZ. In deze

estafette wisselden jongens en meisjes

elkaar steeds af.

De zeskamp werd gewonnen door
ACZ uit Capelle a.d. IJssel.

Routebeschiijvingsrit

van ASV "Sandevoerde"

ZANDVOORT - Op vrijdag 18 sep-

tember a.s. organiseert de Autosport-

vereniging Sandevoerde weer een ge-

zellige routebeschrijvingsrit, welke

meetelt voor het clubkampioenschap
1981.

Er zal worden gereden op het Technich

Reglement Routebeschrijvingsritten

(TRR) 1981.

Lengte van de rit is ± 30 km. Men kan
inschrijven in de A-klasse (voor erva-

ren rijders), de B-klasse voor gevorder-

de rijders, of de C-klasse (voor begin-

nende rijders). Aan beginnende rijders

zal een eenvoudig te rijden rit voorge-

schoteld worden, zodat u zonder al te

veel moeite de finish weer zult kunnen
bereiken.

De inschrijftafel bevindt zich in het

Gemeenschapshuis, Louis Davidsstraat

te Zandvoort. (Nabij de WV)
Deze is geopend vanaf 19.30 uur. Er

wordt gestart vanaf 20.01 uur.

Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 10,

—

per equipe, waarbij leden een korting

genieten van ƒ1,— per lid.

(Advertenlies)

Boy Hayje blijft Ragnotti i»)^^'jfi'

voor tijdens turbo-race

hi fi

EEN TOPMERK
GELUIDSAPPARATUUR

DAT TE BETALEN IS

ZANDVOORT - De dit seizoen in het

Grand-Prix programma opgenomen
Renault 5 turbo-race is gewonnen door
Boy Hayje. Na de eerste manche van
zaterdag hoefde de 32-jarigc Amster-

dammer slechts een fraktic van een

seconde goed te maken op zijn rivaal

Jean Ragnotti, die de eerste wedstrijd

De tweede manche leverde minder
spektakel op, omdat John Bolten een
voor Hayje welkom gat had geslagen.

Ragnotti en zijn landgenoot Gouhier
konden nu niet bij hem komen. Toen
de sterk rijdende Bolten later moest
afhaken vanwege een lekke waterslang,

was de marge voor de Fransozen al te

groot om de kopman te bereiken. Een
herhaling van het ongekend felle ge-

vecht van de dag tevoren zat er dan ook
niet in. Hayje werd winnaar en gaat nu
samen met Ragnotti aan kop in de
strijd om de officieuze Europese titel.

Ondanks het feit dat Tommy Byrne
geen rol van betekenis had kunnen
spelen in de Formule Ford 2000 race en
kansloos als vijftiende eindigde werd
de Ier zaterdag op Zandvoort gehul-

digd als winnaar van de Efda Euro-
series. Tweede in dit Europese kam-
pioenschap werd de winnaar van Zand-
voort de Deen Nissen, gevolgd door de
Zuidafrikaun die ook nu vlak achter

hem eindigde, Basill Mann. Racing
Team Holland-rijder Cor Euser debu-
teerde in deze klasse in een speciaal

voor deze gelegenheid van stal gehaal-

de Crosslé 45. De Formule Ford 1600-

kampioen lag in het tweeëndertig wa-
gens tellende veld lange tijd tiende,

maar viel vier ronden voor het einde

met pech uit.

De Sport 2000 Townsend Thorensen
Euro-series is gewonnen door Ros de
Giaxa de Salvi, gevolgd door de ge-

broeders Jim en Huub Vermeulen.

als enige met

Elektronische
kristalgestuurde

FM-fijnafstemming.

wij demonstreren u dit graag.

Peeters
Zandvoort BV,

Haltslraat 56 -Zandvoort
Tel. 02507-1 3618

Eigen home AFAFA
ZANDVOORT - Voor de Academy
for Asian Fighting Arts, (AFAFA) is

het eindeiyk zover. Na een, geheel

in eigen beheer uitgevoerde verbou-

wing, is een prachtige trainingsac-

commodatie verrezen in een pand
aan de Brugstraat 15 en 17. Na een

jaar van keihard werken is het

geheel nagenoeg gereed en zal de

ofllciële opening plaatsvinden op 10

oktober a.s.

Reeds nu kan in deze dojo- en
fitnessruimte getraind worden. Gestart

wordt met een aantal nieuwe fcursussen

zoals karate, judo, jiu-jitsu, kick-bo-

xing, boksen, zelfverdediging dames,
tai'chi, jazzballet, keepfit en konditic-

training.

De trainingen staan onder leiding

van bekwame docenten met een ruime
ervaring in de organisatie, bv. Karate-
do Bond Nederland en Judo Bond
Nederland, toegekende zgn. lerarenli-

centie, gekoppeld aan een hoge gra-

duering (dan -graadhouders). De alge-

hele leidingvan de trainingen berust bij

P. Koopman, afgestudeerd sportleider

van het CIOS te Overvecn.
Naast de genoemde aktiviteitcn, is er

de gelegenheid om gebruik te maken
van de fitness-ruimte, waar een aantal

trainingstoestcllen staan opgesteld.

waarop op verantwoorde wij.ic aan

krachttraining, bodybuilding, figuur-

verbetering e.d. kan worden gedaan.

De trainingsruimtc is beschikbaar

van maandag t/ m zaterdag. De contri-

butie die betaald moet worden voor de

lessen is relatief laag. Ook zijn er

speciale abonnementen en gc/insabon-

nenicnten te verkrijgen.

Aangezien er een beperkte ruimte is,

moet de AFAFA zich wel houden aan

het selektiekritcrium, wie het eerst

komt, het eerst maalt. Reeds nu is het

leden- aantal gegroeid tot ruim 90 en de

verwachting is, dat de vereniging in de

nabije toekomst zal uitgroeien tot een

van groot formaat.

Voor informatie kan men terecht bij

het Dojo-adre.s, Brugstraat \5 en 17 ie

Zandvoort, op de informaticti|den, za-

terdagmorgen van 10. (/O uur tot 11. (/O

uur.

ZVM-toernooi

ZANDVOORT - In het kader van
het 40-jarig jubileum organiseert

Zandvoortmceuwen a.s zondag een

voetbaltoernooi voor de eerste twee

elftallen. Met een drietal gastvercni-

gingen zal Zandvoortmceuwen de

strijd aanbinden, met als inzet de

jubileum-trofee. Deelnemende ver-

enigingen zijn DCG, Spartaan, VSV
en Zandvoortmceuwen. De aanvang
is om 12.30 uur op de velden aan de

Vondellaan.

Vernieüngen

ZANDVOORT - In de nacht volgend
op de Grand Prix zijn er in het centium
van Zandvoort diverse \crnielingen ge-

pleegd Langs het fietspad tussen de
Van LenncfTOcg en Linnaeusstraat

werd een lantaarn compleet afgebro-

ken on aan de VondcU.ian wcrJ een
verkeeisziiil omver getrokken. Voorts
werd in de llaltcsiraat een parkeci me-
ter , .ontworteld" en werden van zes

personenauto's de banden lek gesto-

ken De politic heelt een onderzoek
ingesteld,

eo oij

ZANDVOORT - Vanavond start de
Sporting Club Zandvoort het nieuwe
badminton seizoen. Het is het zestien-

de jaar dat deze uitsluitend, recreatieve

vereniging, op de donderdag- en vrij-

dagavonden in de sporthal Pellikaan,

zo'n kleine 200 badmintonners in de
gelegenheid stelt om ontspannend be-

zig te zijn.

De organisatoren van Sporting Club
Zandvoort, de heren Dirk van der

Nulft en Fekke Boukos zullen opnieuw
een aantrekkelijke onderlinge competi-

tie opzetten, waarbij ondanks felle

strijd de gezelligheid voorop staat.

Op de vrijdagavond van 20.00 uur tot

21.30 uur IS nog enige ruimte voor een
aantal nieuwe leden Aanmelding kan
geschieden op de speelavonden of bij

b. v.d. Nulft. telefoon 0:5ü7-13344.

ZANDX'OORT - Dooi de Zandvoort-
sc politie werd m de nacht v.in zaterdag

op zondag een personenauto a.ingetrof-

fcn waarin ccn zotrcheten pantseigra-

naat lag. De eipenaai van de auto. een
2.^-|,uige \^l^tc^d.'.lnmeI. werd aangc-

lioiuicn en om opheldering gevraagd.

Met hk'cl dat het een nep-cranaat was
tiie al laren in zi|n hezil was.

. ..'S X » «vCm^ ^- 1r *

i I

Het interieur met trainingstoestellen van de AFAFA
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ïiiery
is ons uiterst gezellige place-mat-restaurant, praktisch óp het

strand van Zandvoort, waar vanaf 12.00 tot 24.00 uur, tegen érg

scherpe prijzen zeer smakelijke schotels worden geserveerd...

Bijvoorbeeld kip-in- t-mandje' is er al voor f. 1 4.50,

een gegratineerde kalfsbiefstuk kost slechts f. 1 9.75,

en een kompleet kindermenu zells maar f. 11.50...

Daar kunt u met uw gezin nog eens voor uit eten gaan!

is ons cabaret van internationale allure, leder weekend treden

hier bekende artiesten op, terwijl ü geniet van een uniek warm-
en koud buffet of diner-

Zaterdagavond speelt hier het orkest van Cees van Doorne
met een zeer speciaal optreden van Joe Borne. De kosten voor

deze héle avond uit bedragen, inklusief champagne-cocktail,

het zeer riante warm- en koud buffet en uiteraard koffie toe
f, 75.- p.p....

Zondagavond speelt van 1 7.00 tot 24.00 uur het trio Nico van
der Linden, terwijl vanaf 19.00 uur een feestelijk diner wordt

geserveerd voor f. 47.50 p.p....

uette

Afslanken in

groepsverband

OPEN HUIS
bij

SUNMING
infcmaOmal

Inde week van 7-13septembera.s.
houdt Slimming International ook bij u in de

buurt een Open Les.

Wij laten u daarin geheel vrijblijvend

kennismaken met de methode waarop
Slimming u begeleidt in het afvallen.

Deze kennismaking Is geheel vrijblijvend.

Besluit u meteen te beginnen, dan kunt
u direkt inschrijven.

Hef inschrijfgeld is f 15.-.

Voor (volgende) bijeenkomsten bedraagt
het lesgeld f 7,50 per keer

Een besparing dus van f 7,50.

Pauwenhof, Achterweg 17a, Heemstede.
Dinsdag van 19.^-21.00 uur.

Mevr. G. Klaassen, telefoon 023-280606

smmamf^maif. Tijdelijkaanbod.
Vanwege de introduktie van de

Renault 4 Jogging leveren wij bij aankoop
vaneen nieuwe Renault

4

tijdelijkeen fantastisch
accessoi re pakket van
rond de A 1.250,- voor
slechts f 300 .-.

Pakket1(basis4 + TL)

Zonnedak, grill

met vérstralers, wiel-

sierringen, radio en
stootlijsten.

Pakket2(4GTU
Zonnedak,

hoofdsteunen plus
hoes, wielsierringen,

radio.

is onze sfeervolle cocktail-bar, dagelijks geopend van 17.00 tot

01 .00 uur...

Vrijdag- en zondagavond is er een vrij-entreeavond met
levende muziek...

ledere zaterdagavond is er ook, tegen bescheiden vergoeding,
een levendig muziek- en showprogramma met bekende

artiesten...

^0

OPGELET
Uit verhuur worden nu d«z.g.a.r).

*^'"*'" '—»> bouwjaar juni 1961, met
•"«•i»* 1000,- verkocht. Pak deze kansl

BERGMAN CARAVANS
Laidisvaart 189. Noordwiikerhaut,

telefoon (QS23-2*49.
Bij hotel Piet GIjs, ca. SOO m langs het water

.. . richting Noordwijk.
Vtnoof) W«tM»
Occanam ^SSS\. Vo
R«pviti> ^

Sportieve velgen.

Blauwe striping over de flanken.

Blauwe stootstrips
van voor naar achter.

Renault4Jogging f 13.900,-inkl. BTW.

Opvallende
blauwe bumpers

Rinko verkoopcentrum
Burg. V. Alphenstraat 2 A, Zandvoort, telefoon 02507-13360

Vrijdagavond - Zaterdag en zondag geopend.

is ons specialiteiten-restaurant waar ij een
avond-lange 'culinaire-happening' van de eerste

orde wordt geserveerd...

badhuisplein 7
zandvoort

inlichtingen en
reserveringen:

02507-12144

boiiwes hotels

Te koop of t« huur
aangeboden:

GARAGE
van 80 m'. geheel vrij

yel«gan en modern in-

gericht mooie smaer-,
put, en alaktr. open-
gaande deuren.

Inlichtingen: na 18.00
uur 02968 -5478.

h
Club- en pri vé dunsle.^ien

voor alle leejlijden. .

.

Voor inlicblingen:

Adm. de Ruyterweg
110, A'dam(bijde

Krommen)
020-i84(m

Dirk Sonoystraat 155

A'dam (üeuzeveld)

020-113260

KOOUMANS

FORDOTO

• ZANDVOORT
Ampèrestraiit 10

{naast Colpitt)

Tel. 02507 1 69 25.

b.g.g. 1 32 42

Ford verkoop en
service

Ook voor diverse

merken inruilauto's.

De Volkskrantn'rouw

vraagt

flinke bezorgers
De verdiensten zijn 55,- per week.

Telefonisch aanmelden 023-338673.

GROEN & CO.
CENTRALE VERWARMING

Julianalaan 33 - OVERVEEN - Tel. 25 48 55

Te koop of te huur
aangeboden:

tSfi) m^ a^esloten

ïralustrieterrein

aan de rand van Am-
sterdam. Zeer goede
verbindingen, naar alle

richtingen van het land.

Het terrein is geheel
afgesloten en belegd
met stelconplaten. Voor
een bedrijfsgebouw
met woning, is vergun-
ning ti3 verkrijgen.

Inl. na 18.00 uur 02968-

5478.

Te koop aangeboden:

geheel n/euwe nog in ver-

pakking staande

zonnebank en

saladum

Merk PHILIPS H.P.

3132/3134. (ook afzonder-

dik te koopl. Wegens ver-

trek naar buitenland, tegen

billijke pn|S. Inl.: 0296S-
5478, na 18.00 uur

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars & taxateurs m bednjfs- en w/oonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

herman heijermansweg 6, amsterdam-z., telex 18143

SPORT CENTER
WIM BUCHEL

Zandvoort A. J. v. d. Moofenstraat 47,

telefoon 15829-13966

Heemstede, zaal Dreefschool,
Julianaplein 1

JEUGD JUDO
Laat juist in deze tijd uw kind judo leren.

Karaktervormend zelfvertrouwen.

Kortom^een sport die uw kind niet mag
missen!

Clubs in de leeftijd van:

6-7 jaar, 8-9 jaar, 10-12 jaar, 13 jaar en ouder.

SPORTWIM BUCHEL
Zandvoort, A. v. d. Mooienstraat 47,

telefoon 15829-13965

Clubs voor dames - heren en jeugd

Badminton Jeugd judo

Jiu Jitsu Judo

Keep fit gymnastiek Squash

Volleybal Zonnebanken/

Sauna -hemels

Geopend de gehele week, ook de weekends.

DAMES SAUNA
Woensdagavond, donderdagmorgen,

vrijdagmiddag

t(/iaFU"g8Gd

JOEGÜSUVISCH RESTAURANT i

Voor specifieke Joegasfavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf 16.50
Reserveiingen vanaf 15.00 uur, tel. 285285.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten

Zandvoortselaan 143-145- Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhoutl

POSTZEGELS
Verzamelingen on partijen te koop gevraagd door

J.D.MUIS
.Zandvoortselaan 325 - Bentveld /post Aerdenhout,
tel, 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).

Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere

zaken, voor particulieren en voor export, en zoek door-

lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en kleine

wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen Neder-

land en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels, series

engros en partijen.

Geen object is te groot. Er wordt contant betaald.

Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

REUNIE
"MAARTEN VAN DER VAARTSCHOOL"

Chr. L.T.S.

Bisschop Koenraadstraat 14,

Postbus 24 -3640AA Mijdrecht
Tel. 02979 -1540.

Dit jaar bestaat onze school 25 jaar.

Wij nodigen daarom oud-personeelsleden
en oud-learlingen uit om dinsdag 2 septem-

ber a.s. tussen 20.00 en 22.00 uur in ons

schoolgebouw aanwezig te zijn,

(Consumpties voor eigen rekening).

Wij verzoeker) u vriendelijk om, indien u komt,

dit vóór 12 september a.s. telefonisch of

schriftelijk te laten weten.

I lel Ncdcrlandbc Sleutel- en
SUiten/speewihslcn Cilile is door Lips

Sloten FdbneKen b.v dis sub-liecntic

houder v;eni.)chtigci de l.ips-Keso

sleutel (c kopieren. Voortdurende

kw.ilitciisbev^aking en descd^jn
eeerde mjchmcs van hel Gilde

I-

""
N S'"''"n'l<-Ten u zekerheid

1^ »\ en veiligheid. Alleen bi|

LIPS ) Je gemdehtigde dealer

knijpt u het originele

Zekerheids bewijs,

i l^' [)CAlJt.RMHi

V. d. Meer SleuJelservicc

lliiini'nwi't; li lli'i'msli'dr

_ lel. (i:.»-:«(M •«)

f^tt^' "Mwr '>«w ':mm^'W 'M>M^ "^^^t 'WCt"

Sport Center
WIM BUCHEL

Zandvoort, A. J. v. d. Mooienstraat 47,
telefoon 15829-13965

SQUASH
Een razensnelle en conditionele sport.

Wij hebben alleen 's morgens en 'b middags
nog speeluren, voor dames - heren en

jeugd, reeds v.a. 10 jaar.

Komt u gerust eens een kijkje nemen.
Ubent van harte welkom!

ZATERDAG 5 SEPTEMBER VAN
AALSMEER NAAR AMSTERDAM" Vertrek Aalsmeer 9 00 uur t^^M

Aankomst op deDam ±16 00 uur

BIOEMm
MJ :>!•

llflISMEER
Tentoonstelling van de komplete

stoet in de Aalsmeerse

Bloemenveiling V. B,A, ,Legmeerdijk 3 13 op:

^e iiieywe Scliiphollijn kan vooru een nieuwe baan
betekenen: stationsassistent/iangeerder (m/v).

NS /OL'kt voor de .stations aan de
SchiphoUiin- Amsterdam RAI. Amsterdam
Zutd en Scliiplnnl - jonge mamien en

\rouwen (ieeitiid tussen 18 en 30 laar) die

\'an aanpakken weten Want als stations-

assistent/rangeerder doe |e zowel binnen
als buiten uiteenlopend werk - o m onder-
houds-, iransporl- en enig rangeerwerk

Werk dat om een goede ge/ondlieid

vraagt en waarvoor je in teder geval volledig

lager onderwtis gevolgd moet hebben (helst

aangevuld nici enkele laren voortge/el

onderwi|s) Uetrokkenen muelcn zich in hel

Nederlands, /owcl mondeling als schrilldijk,

goed kunnen uitdrukken i v irt hel dccl-

nemeti aan btiv een psvchologisch onder-
zoek NS stelt daar hel nodige tegenover

Zoals een prima salaris, liksc toeslagen voor

onregelmatig werk, 7' :% vakaniicloeslag.

een decemberioeslag van 2% en uilslekcndc

sociale voor/iemngen
Als je van alwtsseling houdl. bel dan

020-239311 (vraag naar toestel 389) voor
nadere mlormalic

Schrijven kan natuurlijk ook

Je solliciialicbriel, mei vermelding van
vakaiurenummer 541, kun je slurcn naar
onderstaand adres Wanneer je icicfonisch

bereikbaar bent. /el dan ook hel iclcloon-

nummcr in je brie!

N.V. Nederlandse Spoorwegen.
Antwoordnummer 3507.

1000 RA Amsterdam.
Een postzegel plakken

is niet nodig. i

vrijdag 4 september van 15.00 lot 22 00 uur

zondag 6 september van 1 1 .00 tot 1 8.00 uur

KOMCORSO KIJKEN:
ENNEEMVW KINDEREN MEE!
O a Bloemen en planten infonmatieslands.

Beoefenaars van oude ambachten en de
Corso-speelluin (Spelenderwijs)

^Voor )ong en oud de meest uiteenlopende spelletjes^

poppenkast, speeltoestellen, trampoline

^etc (onder deskundig toezicht) Frequente^

busdiens'.en tot vlak bij de V B A
Ruime jratls parkcertenemcn

SPECIALITEITEN
Resi»araRt
„Gbalêt HetWitte Hals**

Zeeweg 3, Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaalfondue-restaurant

tot 45 personen.
Gen. Cronjéslraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levendepianoklanken ofvoor
uw receptie en party.

Gravinnestceg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: lel. 023 - 31 70 58

'"
'dÖe méér zelf

"'"

HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5. TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER

Zaterdags geopend tot 16. 00 uur.

's Maandags gestoten.

's Middags van 12. 30- 13.30 uur gesloten.
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ZANDVOORT - Met ingang
van komende maandag, 14 sep-

tember, zal de Louis Davids-
straat zijn afgesloten voor alle

verkeer in beide richtingen, in

verband met werkzaamheden
aan de riolering. Deze maatre-
gel zal vijf weken duren of

zoveel korter als mogelijk is,

dan wel zoveel langer als nood-
zakelijk is. Gedurende deze pe-

riode zal het verkeer op het

Raadhuisplein maar van één rij-

baan gebruik kunnen maken

Louis Davidsstraat

tijdelijk afgesloten

waardoor rekening gehouden
moet worden met tegenliggers.

Het verkeer in de richting van
de Koningsstraat zal worden
omgeleid via de Cornelis Sle-

gersstraat en de Schoolstraat.

In verband met de te verwach-
ten toename van verkeer in de
Schoolstraat zal gedurende, de
werkzaamheden een parkeer-

verbod gelden aan de Oostzijde

van de rijbaan op het School-

plein en in de Willemsstraat

voor de zuidelijke rijbaanzijdc.

Van het parkeerterrein bij het

postkantoor zal gedurende de
werkzaamheden in de Louis Da-
vidsstraat een gedeelte Worden
gebruikt voor het opslaan van
bouwmaterialen.

{Adverteniie)

De tekstverzinner van onze
advertentie is uitgeput,

opgeteerd en op vakantie.

U kunt nog wel bij ons komen
kopen, want we zijn wel epen.

RADIO PEETERS
Haltestraat 56 - Tel. 13618.

Brief van D,S, aan gemeente Zandvoort:

Zoneringsregeling maakt circuit

zonder geluidswering onmogelijk
ZANDVOORT - De kans dat het circuit van Zandvoort kan blijven

bestaan is erg klein geworden. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
hebben burgemeester en wethouders van Zandvoort onlangs een antwoord
gegeven op een aantal vragen die het college begin dit jaar omtrent het

circuit had gesteld. Uit dit antwoord blijkt dat als de nieuwe zoneringsre-

geling vour geluidshinder per 1 september 1983 wettelijk van kracht
wordt, het circuitlawaai tijdens races van formule 1, 2 en 3 wagens boven
de toelaatbare normen uit zal komen. Daarom zal er voor die races

ontheffing aangevraagd moeten worden bij de provincie en de kans dat die

verleend wordt is niet bijzonder groot, zo blijkt uit de brief.

De enige manier waardoor het circuit gigantisch bedrag gemoeid en zowel de
wél aan de normen zou kunnen gaan Cenav als de gemeente Zandvoort kun-
voldoen is gelegen in het aanbrengen nen dat niet opbrengen,
van allerlei geluidswerende voorzienin- Tijdens de commissievergadering van
gen. Onder meer zouden er hoge wal- Algemene Zaken afgelopen dinsdag
len en overkappingen rond de baan bleken de meningen over de brief van
moeten komen. Daarmee is echter een G.S. nogal verdeeld. De heer Jongsma

Burgemeester Machielsen: ,,Niet naar Den Haag voor 'mission impossible".

was van mening dat G.S. hiermee de
gemeente Zandvoort voor het blok

zette. Hij vroeg Machielsen dan ook
met klem om op regeringsniveau te

gaan praten om buiten G.S. om te

trachten een oplossing te vinden. „Het
is duidelijk dat we van de provincie

niets te verwachten hebben, wat betreft

het oplossen van Zandvoorts woning-

nood. Dan moeten we in Den Haag
maar voor elkaar zien te krijgen dat we
in ieder geval kunnen gaan bouwen.
Flieringa was het met Jongsma eens.

Hij noemde de brief een daad van
onbehoorlijk bestuur. Zandvoort kreeg

volgens hem nu de keus tussen of een
inkomstenderving óf niet bouwen.
Voor hem was dat gelijk aan de keuze

tussen doodgeschoten of opgehangen
te worden. Ook Flieringa was van
mening dat Machielsen naar Den Haag
moest gaan om de verantwoordelijke

. bewindsman met de problemen te con-

fronteren.

Commissielid van Erp zag het allemaal

veeJ simpeïeT. ,,ïk begrijp m\. de brief

van G.S. dat het per 1 september '83

afgelopen is met het circuit door het

standpunt van G.S. Een schadeclaim

van de Cenav kunnen we dan ook
doorsturen naar de provincie en wij

kunnen gaan bouwen".
Burgemeester Machielsen antwoordde
dat het zijns inziens niet zo eenvoudig

lag. Hij was van mening dat de ge-

meente er niet zomaar vanuit kon gaan
dat het circuit inderdaad opgeheven
zou worden. Ten eerste zou de Cenav
ontheffing aan kunnen vragen en als

die niet verleend zou worden kan men
daartegen in beroep gaan. Hij zag

echter geen enkel heil in een bezoek
aan Den Haag. want volgens hem had
dat geen enkele zin. De zoneringsrege-

ling is een wettelijke regeling waar op

geen enkele manier aan te tornen valt

en dus heeft een bezoek aan de minis-

ter ook geen zin, zo stelde hij.

Het college van b. en w. wilde dan ook
de brief ter beoordeling naar de Pro-

jektgroep Geluidshinder sturen en
voorlopig afwachten wat de resultaten

zijn van het onderzoek naar het terug-

dringen van de geluidshinder dat deze
Projektgroep momenteel verricht. Flie-

ringa betoogde nog eens dat gedepu-
teerde staten blijkbaar niet de conse-

(Advertentie)

beforeyoubuy

, B0NT&
LAMSyACHT
suède en nappa (ook grote maten)

alle bekende merken o.a.

iTfros

donderdag koopavond

Haartem: Sarteljorisstraat 20

(b«i de Grote Markt) / tel. (023) 31 26 55

Amsterdam: Leidsestraat 9

(bij Koningsplein) / (el. (020) 22 35 96

Krediet voor onderhoud

berging van ZVM
ZANDVOORT - De gemeenteraad

'

van Zandvoort heeft in de raadsver-

gadering van vorige week een kre-

diet van ƒ 22.500,- beschikbaar ge-

steld ten behoeve van de Zandvoort-
se Reddingsbrigade. Het bedrag is

in de eerste plaats bedoeld voor

achterstallig onderhoud van de ber-

ging aan de Marisstraat.

ZRM had in het begin van dit jaar een
krediet gevraagd voor het noodzakelij-

ke onderhoud en voor uitbreiding van
de berging. Een en ander werd door
Publieke Werken begroot op een totaal

bedrag van ƒ 41.000,-, waarvan

ƒ 22.500 voor het achterstallige onder-
houd nodig zou zijn.

Het college van B en W stelde de raad
voor om, gezien de krappe financié.e

positie van Zandvoort. het bedrag voor

het onderhoud ter beschikking te stel-

len en de gewenste uitbreiding op de

wensenlijst te plaatsen. De Zandvoort-

se Reddingsmaatschappij heeft echter

het college laten weten door de nodige

zelfwerkzaamheid het krediet van

ƒ 22.500,- niet alleen voor het onder-

houd maar ook voor de uitbreiding te

willen gebruiken.

De Zandvoortse raad juichte deze zelf-

werkzaamheid zeer toe en ging dan ook
unaniem akkoord met het voorstel van

B en W.
Overigens moest de huur voor de

berging in verband met het beschikbaar

gestelde krediet met ƒ 191,- worden
verhoogd. Deze huurverhoging wordt

echter wel in de subsidie aan de Zand-
voortse Reddingsmaatschappij verdis-

conteerd.

Langs de Vioedlijn

't Houdt alles op,

de zon lijkt nog te

vragen, - ongetroost

of morgen zij nog
heffen zal haar
aanzicht in den oost.

Guido Gezelle

(1830-1899)

Luchtig autootje

ZANDVOORT - Vorige weck donder-
dag hield de politie van Zandvoort een
zeventienjarige inwoner van de bad-

plaats aan op de Boulevard Paulus

Loot. De Zandvoorter bevond zich op
de openbare weg met een auto die niet

meer helemaal voldeed aan de eisen

van Verkeersinspectie: het voertuig be-

stond uit een onderstel van een perso-

nenauto met daarop alleen nog de

motor en motorkap. Het vehikel is in

beslag genomen.

Van Erp: ,, Schadeclaim van Cenav

doorsturen naar provincie".

quenties van hun standpunt onder ogen

wilden zien. Als het circuit inderdaad

opgeheven moet worden moet er in

ieder geval een gelijkwaardige publiek-

strekker binnen Zandvoorts grenzen

komen. Dat is ook destijds in een motie

van de raad vastgelegd. Dit alternatief

voor het circuit is er nog niet en daarom
ook waren de commissieleden over het

algemeen niet enthousiast over de brief

van G.S.

Voorlopig echter worden de resultaten

van het onderzoek door de Projektcom-

missie afgewacht. De kans dat de con-

clusie van dit onderzoek zal zijn dat

geluidsweringen een betaalbare zaak

zyn, lukt vooralsnog echter erg klein.

K)T0: EOnOfBESS»EUW VEIWtP

ZANDVOORT - Afgelopen maandag ging de eerste Europese Vlieger-vierdaagse van start op het parkeerterrein

Zuid In Zandvoort. Wat een grandioze happening had moeten worden werd een enigszins teleurstellende

gebeurtenis omdat op de eerste dag slechts één viiegeraar kwam opdraven. Deze eenzame hoogvlieger was
echter wel een crack op vliegergebied en hij had dan ook geen enkel probleem om zijn vlieger een uur lang in de
lucht te houden.
Organisator van de Fly Away, Edo van Tetterode, was ondanks de tegenvallende belangstelling toch niet uit het

veld geslagen. „In ieder geval hebben we de Europese primeur van een vlieger-vierdaagse en dat vind ik al heel

wat." Hij weet het gebrek aan belangstelling aan verschillende oorzaken : „Ten eerste was er door allerlei redenen
erg weinig en te laat publiciteit gegeven aan het vliegerfestijn en ten tweede hebben we gemerkt dat we het

eerder in de zomer en tijdens weekends hadden moeten organiseren. Maar daarmee hebben we dan wat geleerd

voor volgend jaar. want we gaan het zeker herhalen", aldus de organisator.

Voor de Vlieger-marathon, die komend weekend op het programma van Fly Away staat, hebben zich nog geen
deelnemers gemeld, maar wat niet is kan nog komen.
Op de foto de eenzame vlieger van afgelopen maandag. Jaap Hemelrijk uit Amsterdam. Eerder won hij in

Zandvoort al de Zilveren Vlieg en de Glazen Boekanier en voort is hij Nederlands kampioen Stabielvliegen. Jaap
Hemelrijk was in ieder geval vast van plan om de vierdaagse geheel te vliegeren.

Alleen of niet.

Verkiezingen bestuur

wOkraad Nieuw-Noord

ZANDVOORT - De Stichting Wijk-"

raad Nieuw-Noord houdt op maandag
9 november 1981 van 12.00 tot 22.00

uur in wijkgebouw ,,'t Stekkie" verkie-

zingen voor het definitieve bestuur van

de wijkraad. De navolgende leden van

het voorlopig bestuur hebben zich kan-

didaat gesteld.

1. J.M.H, van den Berg-Koppcn; 2. M.
van den Berg; 3. J.W. Ewoldt Sr.; 4.

M.S. Ewoldt-Hiddes; 5. J. van der

Oord en 6. M,0. Wellig.

Wijkbewoners die zitting willen nemen
in dit bestuur kunnen zich tot 1 oktober

a.s. schriftelijk aanmelden bij het se-'

cretariaat, Lorentzstraat 178. Alleen

diegenen die in Zandvoort Nieuw-
Noord woonachtig zijn en ouder zijn

dan 18 jaar, kunnen zich kandidaat

stellen. Met ,.Nieuw-Noord" wordt be-

doeld de wijk te Zandvoort met als

westelijke grens de Van Lennepweg-
Vondellaan.

Door bezuinigingsmaatregelen Rijlc

Provincie moet haar

reserves aanspreken
HAARLEM - De provincie zal volgend

jaar ruim vijf mi^oen gulden minder
ontvangen van het Rijk dan in dit jaar.

Dat is een gevolg van de bezuinigings-

operatie van het ryk. Gedeputeerde
Stalen denkt door de reserves aan Ie

spreken de terugloop enigszins op Ie

vangen. In 1981 werd al een deel van het

over dat jaar te lijden inkomstenverlies

ten laste van de reserve gebracht. Toen
betrof het een bedrag van 1,3 miljoen

gulden. Gedeputeerde Staten stellen

voor om voor 1982 een bedrag van byna
2,5 miljoen uit de reserves te halen

opdat de bezuinigingsmaatregelen niet

te abrupt in de begroting behoeve te

worden verwerkt.

Ondanks de bezuinigingsoperatie ver-

wacht de provincie volgend jaar luch

nog 2S niUjoen meer uit te gc\en dan 'm

dit jaar. Het provinciaal bestuur wordt
namelijk geconlronicerd niet een
steeds toenemend takenpakket. Behal-

ve dat het tekort voor een deel uit de
reserves wordt gehaald wil de provincie

nog meer uit die pot halen, namelijk
vijf miljoen voor incidentele uitgaven.

Dat geld heeft men nodig voor de
verbouwing van pr<7Vincialc gebouwen.

investeringen bij provinciale water-

staat, aanschaf van twee buurtbussen,

extra storting in het fonds natuur- en
landschapsbescherming, storting in het

fonds stads- en landschapsbcsclicr-

ming, in het fonds voor de openluchtre-

creatie en in het fonds agrarische sirui.-

tuur.

Bij de eerste opstelling van de begro-

ting 1982 overtroffen de uitgaven de

inkomsten met ruim veertien miljoen

Nadat het geld uit de rescrvepot werd
gehaald bleef er nog een verschil van

ruim S..*! miljoen. Toen is men opnieuw
gaan strepen en men heeft ook uiig.i-

ven laten vallen waardoor het tekort

werd teruggebracht tot l'/j miljoen.

Dit hoopt men te kunnen dekken door

meer van de motorrijtuigenbelasting te

vragen.

De provincie voert ook min ot mevr
een personeelsstop in, zo blijkt uit de

geleidcbriefbij de begroting voor 1982.

Verdere uitbreiding van het ambtelijk

apparat zal kritisch worden bekeken,
staat er Wel zal er dit jaar sterk de
nadruk worden gelegd op het stimule-

ren van deeltijdarbeid en het actief

sverken aan emancipatie binnen de
provinciale organisatie.

Susanne Mebes.

Gitaarconcert in de

Openbare Bibliotheek

ZANDVOORT - In de Openbare Bi-

bliotheek van Zandvoort geeft Susanne

Mebes op 17 september een gitaarcon-

cert. Het concert begint om 20 15 uur

en de toegang is gratis.

Susanne Mebes is 20 jaar oud en werd

in Duitsland geboren. Haar eerste

gitaaronderwijs had zij bij Hans Graf

aan de Folkwang-Hochschule tur Mu-
sik in Essen (BRD). In 1973 werd zij

privé-leerling van de Uruguavse mees-

ter Antonio Pereira Arias in Rotter-

dam. Op 14-jarige leeftijd won zij de
eerste prijs voor solospcl bij het BRD-
Concours ,,Jugcnd Musizieri". V,inaf

1973 nam zij aan internationale mces-
tercursussen deel, o.a. in Zwitseiland

bij Julian Bream en in It.ilie aan de
Accademia Musicale Cliigiaiui in Siena

Sinds 1978 is zij voorgoed in Nederland
gevestigd en begon hier in hei/clfdc

jaar bij prof. Pereira An.is otficiecl

haar studie aan het Koninklijk Conser-

vatorium te Den Haag

In 1980 vervolgde /ij ha.ir gita,jrstudK'

bij Toyohiko Satoh en legde tn decem-
ber 1980 daar haar Eindex.imen Uit-

voerend Musicus Solospcl af In h.iar

repertoire (solo) zijn na,ist .1 S. Bach en
zijn tijdgenoten ook \oor,il componis-
ten uit de late romantiek. /oaK Pmice,

Castelnuovo-Tcdesco. N'iU.i Lobos,

Barrios, vertegenwoordigd, ma, ir ook
componisten uil de avant-ganlc, Susan-

ne Mebes heeti met verschillende ka-

inermuziek-ensembles gewerkt (1^>77

BRD - Pri|s voor kamermu/iek m
Mainz),

Tegenwoordig speelt /ij samen mei een
strijkkwartet aan het Conserv.itorium

in Den Haag Bovendien speelt zij mee
in .,Le Marte.iu sans M.iüre" van
Pierre Ihnih-/. (f.it v,tn:it mei o / \

Reinbert de Leeuw /al vvoiden uitge-

voerd.

Het programma voor aansi.iande don-
derdag ziet er als volgl uit' J.S Bach:
Preludium, fuga en allegro HWV 998

F. Sor: Grand solo op 14. F Tarrega-

Marieta: Maria; Caprichio arabe. M
Ca,stelnuova-Tedesco: Sonate (Üinag-

gio a Boccherini)

Collecte van jubilerend

Prinses Beatrbc Fonds

ZANDVOORT - In de week van 21 tot

en met 27 september zal het Prinses

Beatrix Fonds weer zijn jaarlijkse col-

lecte houden. Dit jaar is het ook vijfen-

twintig jaar geleden dat het Prinses

Beatrix Fonds werd opgericht, geduren-
de welke tyd hel Fonds al vele patiënten

daadwerkelijk heeft kunnen helpen.

Het Prinses Beatrix Fonds werd in 1956

opgencht toen een epidemie van kin-

derverlamming ons land trof. Er waren
ruim 2200 slachtoffers van deze epide-

mie en nog steeds biedt het Fonds deze
mensen hulp. Inmiddels is de hulpver-

lening uitgebreid naar Spina-Bifida pa-

tienten (zgn, open rug), m.s-patienten,

spierdystrofie en andere spierziekten

en sinds kort ook voor patiënten met de
ziekte van Parkinson,

Evenals vorig jaar. toen het collecte-

geld in zijn geheel aan de Zandvoortse
patiënten werd besteed, zal gedurende
de week van 21 tot en met 27 septem-

ber in Zandvoort worden gecollecteerd

voor het Prinses Beatrix Fonds.

Collectanten hiervoor zijn hartelijk

welkom en kunnen /ich opgeven bij

mevrouw B H. Smits. Westerpark-
straat 19. tel, 13129, Mocht u de
collectebus niet tegenkomen dan kunt

u uw hijdr.ige stoilen op giiorekoninp

%9 t ;i.\'. het Prinses Be.itnx FoiuK te

Den llaau

Bei vrijdag voor 12 00 uur on;.

kantooi, telefoon

en 's middags heefi u h'

in^e lius

ZA'VD\ aORT - Door de sn.uidjioii-

tie vvculcn .ilgelopcn week Iwee peiso-

nen v.in beideilci kunne .iciii'ieliolten

bij kikimeteipa.i! dS (texticNtMnili "

Heide (KTsoinvr )i.'ilden /icli 'i,(r( 'il,

kledinpslukken oiild.i.iii cii '\,'Kn

da.iiom in overtiediiit: luciiiii. poli.u

verbaliserend wilde ojiticdi-ii v'.,,!'

den /IJ hun naam te noemen en ; ,

den verzet bi| hun daniu uu'mg \,u ^j

handg.iven zij valse namen i^p m.i n ii.i

verhoor kwam hun ware Kientiteil ,i,ui-

het licht. Na het onder/oek v^-erden /ij

(gekleed) heengezonden
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Na een liefdevolle vcr70reing in he< Verpleeg-

huis ..Zuiderhoui" is van ons heengegaan,

onze lieve vader, schoonvader, grootvader,

overgrootvader en huisvriend

Jacob Bcrnardus Oly
in de ouderdom van 85 jaar.

Namens allen:

M. Veischuur-Oly

Haarlem, 6 september 1981,

Verpleeghuis ,, Zuiderhout",

Beelslaan 9.

Corr. -adres: Fam. Verschuur, Hogewcg44.

2042 GH Zandvoon.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Anne Lies Smits
schoon heidsspeciaiiste

Jhr. F.N. Quar!. van Uffordlaan 7, Zandvoort

Telefoon 15635.

BEHANDELING NA AFSPRAAK.

GEVESTIGD

Pasiila Wiokeftje
van het Wereldnatuurfonds

Thorbeckestraat 36, Zandvoort,

02507-17583

i»ém^» '^ifm0mt^>0m,^ >y\

Als WIJ doen wcii wij behoren ie doen, verdienen wij

geen lof. omdat het onzephcht is.

A ugustinus (354-430)

C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tei. 1 23 07

doel, wat tiij behoort icdoen, n.l. u steeds weer te wijzen

op zijn unieke collectie uurwerken. Dat is zijn plicht

en hij vraagt daarvoor geen lof, maar slechts t>egrip eo

waardering.

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!

Eigen reparaiie-afdeling

met elektronische apparatuur.

Niet het eróge. wel tiet beste adres

Atelier De Buts
Gebrandschilderd glas

Grote kollektie medaillons

Glas in lood • Restauratie

Specialiteit:

medaillons naar foto of dia

Taferelen Oud-Zandvoort

Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag open

Te huur gevraagd voor langere termijn

woonhuis of flat

te Zandvoort
'^

Aanbiedingen 02507-16768

GARAGE
ELITE

Dr. Schaepmanstraat 1/hoek

Brederodestraat,

telefoon 16768

Geopend van 7.3O-22.0O uur

Korting benzine

SUPER
NORMAAL

DIESEL

7 CENT

5CEWT

Tevens diverse occasions.
Inruil mogelijk.

VERHUIZEIVI?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen nsico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vti|bli|vend prijsopgave <;n folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING. ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

leKBlDE
VB^HUIZERS

A. J. V. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Uw adres voor
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Koolhoven, Ned^antlse vlieg-

tuigbouwer in schaduw Fokker
SCHIPHOL - „Koolhoven,
Nederlands vliegtuigbouwer

in de schaduw van Fokker,"
dat is de titel van het nieuwe
boek dat in de historische

afdeling van Unieboek b.v. is

verschenen. Het is geschreven

door de Hoofddorper Thijs

Postma en de Rotterdammer
Theo Wesselink. Thys Post-

ma met zijn gigantische lucht-

vaartfoto-archief natuurlijk

voor een groot deel verant-

woordelijk voor de illustraties

in het boek. Een aantal teke-

ningen van Postma sieren het

boek op.

Frits Koolhoven was een van de meest
markante persoonlijkheden uit de Ne-
derlandse luchtvaarthistorie. Hij leefde

van 1886 tot 1946. In totaal ontwierp
Koolhoven - een tijgenoot van Antho-
ny Fokker en later diens grootste con-

current - niet minder dan 59 verschil-

lende vliegtuigtypen. Zo was hij de
eerste ter wereld die een echt verkeers-

vliegtuig ontwierp. Hij was eveneens
de enige die een vierdekker ooit in

serie vervaardigde.

Over dat verkeersvliegtuig de FK-26
doet nog een aardige anecdote de
ronde. Het was een tweedekker met
ruimte voor vier passagiers die in een
afgesloten cabine tussen de vleugels

zaten: De piloot zat daarachter in een
open cockpit. Een Britse journalist

maakte toen de kritische opmerking
dat het eigenlijk onbehoorlijk was om
de passagiers zo voorin het toestel te

plaatsen. Als het vliegtuig namelijk zou
verongelukken dan zouden de passa-

giers om het leven komen terwijl de
vlieger alle kans had om gespaard te

blijven. „Ja, moet Koolhoven toen

geantwoord hebben, ,,maar dan heb ik

tenminste iemand die deskundig een
ongevallenrapport kan schrijven."

Niet onveilig

Het eerste boek werd overhandigd aan
de heer Westerop, directeur van het

luchtvaartmuseum Aviodome op
Schiphol. In Aviodome is ook een

tentoonstelling ingericht met veel foto's

van door Koolhoven ontworpen vlieg-

tuigen en een vitrine met alle modellen
van toestellen die Koolhoven ooit heeft

gemaakt. Verder zijn er veel wetens-

waardigheden te vinden die te maken
hadden met Koolhoven als vliegtuig-

bouwer. Zo hangt er onder meer een

affiche waarin Koolhoven een van zijn

vliegtuigen aanprijst. Een van de zins-

neden op dit affiche luidt: „Het vlieg-

tuig is solide en toch niet onveilig".

Koolhoven die van jongsaf geïnteres-

seerd was in de techniek startte zijn

carrière op achttienjarige leeftijd in

Antwerpen waar hij terecht kwam bij

de auto- en motorenfietsfabriek Miner-
va. Door een toeval kwam hij in de
vliegerij terecht. Er verongelukte na-

melijk een vliegtuig in België en de
enige plaats waar de noodzakelijke

reparaties konden worden uitgevoerd

was in de fabriek waar Koolhoven
werkte.

Koolhoven had in die tijd al twee zaken
in Nederland waar hij de Minerva
motoren en auto's verkocht. Tijdens

een van zijn bezoeken aan België

maakte hij mee dat het gecrashte Fran-

se toestel in de fabriek werd binnenge-

bracht. Hij vond het geheel maar een
wrakke toestand en ging van de redene-
ring uit dat het allemaal beter kon.
Daarom ging'hij zich verdiepen in de
vliegerij. Daarvoor moest hij naar
Frankrijk, het toenmalige mekka van
de vliegerij. Op 8 november 1910
haalde Koolhoven zijn brevet.

Failliet

Koolhoven keerde terug naar Neder-,
land waar hy met een zeer bekende
piloot uit die dagen, W^nmalen, een
vliegmaatschappü bezat. Deze maat-
schappü ging in 1911 failliet en Koolho-
ven ging weer naar Frankrijk naar
Deperdussin. In 1912 ging Koolhoven
naar Engeland naar die vestiging van
Deperdussin daar.

Deperdussin had een eendekker ont-

worpen, de Seagull. Een ongeluk met
dodelijke afloop met zo'n toestel was
voor de Engelse regering aanleiding de
eendekkers in de ban te doen. En dat
betekende onder meer het einde van de
fabriek. Koolhoven ging toen naar
Armstrong Whitworth, een grote

scheep»swerf en wapenfabriek die zich

in eerste instantie ook bezig hield met
onderhoud van vliegtuigen maar ze
later ook zelf bouwde.
Bij die fabriek werd het eerste door

Koolhoven ontworpen vliegtuig ge-
bouwd: de FK 1. Het was geen succes.

De FK 3 echter was wel een schot in de
roos. Er werden er ongeveer 500 van
gebouwd.

Noodoplossing

Koolhovens laatste vliegtuig dat gevlo-

gen heeft was de FK 58 die een motor
had die 1030 FK leverde. H^ was
bestemd voor de Franse luchtmacht die

in grote moeilgkhedcn zat, omdat de

Amerikaanse Hawk van Curtiss Wright
te duur was en niet in voldoende mate
geleverd kon worden. Koolhoven werd
door Frankrijk gekozen als een noodop-
lossing.

Toen de Fransen bij hem kwamen en

hem de problemen vooriegden ant-

woordde Koolhoven koeltjes: „Zo, dus

jullie hebben snel een uitstekende jager

nodig, nou, dan bouwen we die toch

even." Toen het ontwerp gereed was
werd het op de Parijse luchtvaartsalon

aangekondigd als het snelste vliegtuig

ter wereld. De maximum snelheid

stond opeegeven als 475 km per uur.

En dat was snel. Maar ti]dcns een
duikvlucht met het prototype werd een
snelheid gemeten van 890 kilometer

per uur. Er lag tussen Koolhovens
eerste en laatste vliegtuig dus een
verschil in kruissnelheid van zo'n 300
kilometer per uur.

Tijdens de oorlog 1914-1918 werkte
Koolhoven in Engeland bij Armstrong
Whitworth voor de Engelse lucht-

macht. Terwijl de andere bekende Ne-
derlandse vliegtuigbouwer Fokker in

Duitsland werkte. In het boek .staat dat

Fokker - en Koolhoven vliegtuigen

elkaar nooit in een rechtstreeks gevecht
hebben ontmoet. Maar er staat ook een
tekening in van de hand van Thijs

Postma van de FK 8 die in brand

geschoten is door vier Fokker driedek-
kers. De historie meldt dat de Engelse
luitenant McLeod met dit luchtgevecht
het Victoria Cross verdiende omdat hij

kans zag, staande op de vleugel, omda!
de brand in de cockpit woedde, het
vliegtuig toch nog in Engeland aan de
grond te krijjicn.

Tussen zijn FK I en FK 59 (dat alleen

als model heeft bestaan) heeft Koolho-
ven talloze vliegtuigen gebouwd. Hij

bouwde ook gondels voor luchtsche-

pen, kortom hij ontwierp van alles wat
maar in de lucht kon. Het staat alle-

maal uitvoerig en uiterst prettig lees-

baar in het boek beschreven.

Nederiand

In 1920 kvram Koolhoven terug in

Nederiand. Hü werkte toen liorle tijd

voor de Sp^ker aulomobieirabriek en de
Nationale Vliegtuig Industrie in Den
Haag. In 1927 vestigde hij zijn eigen

fabriek op het vroegere vlicg\eld Waal-
haven by Rotterdam. Dit in 1940 sterk

floreremte bedrUf werd tijdens de Duit-

se inval echter volledig verwoest cis na
de oorlog nooit meer opgebouwd. Ck>k

kan wel gesteld worden dat Koolhoven
mei zijn fabriek lenonder is gegaann.
Een jaar na de oorlog is hij overleden.

Eigenlijk vrij onbekend, want hij heeft

nooit het financiële succes geboekt en de
grote naam verworven die Fokker wel
kreeg.

Koolhoven bouwde jachtvliegtuigen,

bommenwerpers, verkenners, verkeers-

vlicRtuiKcn en sportvliegtuinen. Vlieg-

tuigen met wielen, dryvers en ski's.

Kortom: Koolhuveii bouwde alles. Het
staat allemaal te Ic/en in het eerste bock
dat over de/e bouwer is geschreven. Het
boek is geillustreeril iiicl 485, voor het

grootste deel no^ niet eerder gepubli-

ceerde, foto's.

Koalhoren, Nederlantlse vliegtuigbouwer
in de schaduw van Fokkor. door Theo
Wasselink en Thijs Posfm». Uitgsve Unie-
boek b.r. Haarlam. Omvang 144 pag.,
waarvan 4 pag. in Isleur. Forenast 21 k 29.T
cm. Prijs /29.SQ. Eerder in deze serie
verschenen „Foltlser. bouwer aa/r de we-
rvldluchtvaarfdoor Thijs Postma. In
voorbereiding De luchthoveii Schiphol en
Nederlandse vliegtuigen.

JAAP KOK

^'^^v

Ja, u zi«t het goed,

Versteege IJzerhandel
heeft sinds kort deze prachtige messen in de handel genomen.

Mot zo'n mes op zak heeft u geen grote geraedechapekiet meer
nodig. Probeer zelf maart

Versteege IJzerhandel
PAKVELDSTRAAT 19 - TEL. 1 25 54.

lapcTnc culTnalp

cj 'SWy

Voet / 2^5[ - /pc^ fc/tocop' kccjt U P/ij

taicc tpen^ net dUxcx^/jpioncrtii^^ici

EmiTi
woningbouwvereniging

Voor leden komen beschikbaar:
1. SOUTERRAIN WONING
Van Lennepweg 20

Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer,

douche, berging.

Huurprijs f 142,10 per maand.
B en w verlenen voor deze woning slechts

woonvergunning aan:

alleenstaanden.

2. FLATWONING
Van Lennepweg 53/6

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,

douche, berging.

Huurprijs f 233.35 per maand.
B en w verlenen voor deze woning slechts

woonvergunning aan:

a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens

3. FLATWONING
Keesomstraat 197

Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,

douche, blokverwarming, lift, berging.

Huurprijs f 537.05 per maand.
B enw verlenen voor deze woning slechts

woonvergunning aan:

a. gezinnen

b. 2-persoonshuishoudens

De toewijjïing van deze woningen geschiedt

op het lidmaatschapsnummer van de
vereniging. Het bestuur verstrekt een bereid-

verklaring. De beoordeling voor het verkrijgen

van een woonvergunning berust bij het College

van burgemeester en wethouders van de
gemeente Zandvoort. De inschrijving dient

schriftelijk vóór dinsdag 15 september 1981

om 19.00 uur te geschieden aan het kantoor

van de vereniging onder vermelding van het

lidmaatschapsnummer en geboortedatum.

De uitslag van de vooriopige toewijzing zal

eerst op donderdag 17 september 1981 om
14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor

worden gepubliceerd.

Ruilwoningen maand
september 1981

1

.

Aangeboden : Flatwoning <4 kamers)
Lorentzstraat

Huur f 586,40 per maand
Gevraagd : Benedenwoning

2. Aangeboden : Flatwoning (4 kamers)
Keesomstraat

Huur f 535,10 per maand
Eengezinswoning
Flatwoning (4 kamers)

Lorentzstraat

Huur f 582,85 per maand
Flatwoning Keesomstraat

4. Aangeboden : Flatwoning (2 kamers)

Lorentzstraat

Huur / 442,65 per maand
Gevraagd : Grote flat/eengezinswoning

5. Aangeboden : Eengezinswoning (4 kamers)

Hobbemastraat
Huur f 102,75 per maand
Grotere eengezinswoning
in centrum of net over de

spoorbomen
Eengezinswoning (4 kamers)

Van Ostadestraat

Huur f 133.95 per maand
Grotere eengezinswoning

omgeving W. Kloosstraat of

omgeving Celsiusstraat

Woningruil geschiedt alleen volgens de richt-

lijnen van de ruilregeling. Belangstellende

huurders van EMM- of Gemeentewoningen
dienen voor eind september 1981 schriftelijk

te reageren onder vermelding van de aan te

bieden woning en tidmaatschapsnummer en

geboortedatum.

Gevraagd :

3. Aangeboden

:

Gevraagd

Gevraagd

6. Aangeboden

:

Gevraagd

Te koop aangeboden in:

aan zee gelegen

2-kamer-flats
Burg. V. Alphenstraat 55/2 f 82.5(Ï0,- b.k.

Tj.

Tj.

Hiddestraat 161 f 92.500,- w.o.n.

Hiddestraat^ f 95.000,- k.k.

Verdere inlichtirjgen:

Makelaars o.g.
TELEFOON: 02S07 - 1 26 14.

De schrijvers: Thijs Pottma (links) en Theo Wetselink (foto: Europress^
Nieuw Vennap)

Huisje
te koop

gr. woonk., mod.
keuken, cv.,

2slaapk..badk.
Vraagprijs f 129.000.-

TeL 02507 -18906
of 16232.

Hulp gevraagd
voor het schoonhouden van kspsalon.

HUID EN HAAR
PASSAGE 20 • TEL. 16309

(Tegenover Zeestraat).

Eet- en drinkhuis

T GALERIJTJE
THORBECKESTRAAT S • ZANDVOORT

TEL 02507 -188 95

to.1

René en RHa.

Verse gekookte mosselen

vrijdag-avond

f 11,- per portie.

Te koop unflsboden

Loods/
werkplaats.

Dichte ruimte 75 m»,
open ruimte 55 m'.

Omg. centrum, event.

te huur
Inlichtingen

telefoon CaEO7-190E3,

b.g.S- 12042

AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV

FIAT
Lancia, Autobianchi

Super benzine 8 Cent korting

Diesel 2 cent korting

Benzine- en
reparatiebonnen
van leaseplan-auto's

worden ook in ontvangst genomen
Tevens hebben wii diverse occasions.

Kamerlingh Onnes&iraat 23, Zandvoort,
telefoon 14580

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Ca. 100 m»

bedrijfsruimte
te koop aangeboden.

Kantoor, magazijn, werkplaats, geheel

voorzien van cv.

Br. o. nr. Z 546 bur. v. d. blad.

Anouk Mode
ONS FILIAAL GALLERIJ KERKSTRAAT

PROFITEER VAN DEZE
22 GAAT DICHT.

OPHEFFINGS-
UITVERKOOP

met kortingen tot 50 %
De nieuwe wintercollectie '81 /'82 presenteren wij in onze nieuwe zaak

aan de THORBECKESTRAAT 11, tegenover het casino.

Toestemming K.v.K. van 4-9 tot 4-11.

^)Ui<c(CaC' l\l:'*.Wuii(("

*/Of
•

ICU'C

Ie klas kwaliteit en
toch goedkoop!

Kerkstraat 16

ONZE DAGSCHOTELS:

VisfUetfrItes 7.95

Scholfilet frites 7.95

Gebaicken lever o ^c
Wiener champignons frites . . .Ö.4D

Kotelet frites 8.95

Ook a la carte!

Steak Delicia 250 gram

heerlijke haasbiefstuk met gehakte

uien, champignons en verse paprika,

overgoten met pikante pepersaus,

gebakken aardappelen en diverse

groenten en compote

Gebakken tong
Elke dag verse schol

Gebakken en gekookte
mosselen
met kruidenboter, stokbrood en

glas wijn

Ouders heeft u een
kinderfeestje? Delicia lieeft

heerlijke pannekoeken

Krokctten met frites, frikandellen

Mei meer dan S kinderen

10% korting!

Diverse lündcniltnicties!

Bruiloften en partijen
verzorgen wij ook
Alle consumpties, jenever, !im., port,

sherry, vcrmonth 2,-, buitenlands

gedistil'eerd 3,- o.a. whisky,

Franse cognac

Een feestje bij u thuis?

Wij verborgen uw koude schotel,

v.a. 1 oktober winierschoicis, o.a.

zuurkool, boerenkool, hutspol,

capucijners.

65 + 'ers opgelet!

Ga er eens uit!

Bij ons 10% korting!

Heeft u een

vergaderzaaltje
nodig of een besloten ruimte voor

festiviteiten? Delicia heeft het. VVi;

staan garant voor Ic klas kwaliteit en

een goede service.
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NESTLÉ

TABLETTEN
100 gram
melk, puur
hazelnoot

neem mee bij ons:
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VASTE -

LAGE
PRIJS!SINAS

GfllA Of

JEW[1 UP
LITERFLES

ZSte^
V_.-

\

.'ï

ii' *->~^

MADRA
THEEZAKJES
Engelse melange

PAKJE 2u stuks
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n .
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. VASTE *

LAGE
PRIJS!
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fe?!

v-k^ K'
,;i' VASTE 2
<^^ LAGE -r:"

.-. PRIJS' V
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" heerlijke frisse magere
* drink-yoghurt in de smaken:

, perziken, aardbeien en
, sinaasappel - LITERPAK

KANSKOdPJËS
Speciaal voor u ingekocht en voorzien van uitzonderlijke prijzen, maar

daarvoor geldt dan ook: pak mee, want helaas op is op ! PROFITEER NU 1

J-

HEREN
OVERHEMD

in fraaie uni-kleuren

lA

' «»r?'a6r -.,«,..

T^\

m::M
lm

><?iit

f/

FRAAIE BORDEN
met Engels decor

diep, plat en dessert

BIJONS
SLECHTS:

L- l^"-

POCKETS
LIEFDE, SPANNING
EN AVONTUUR

ü^£^«i<uUl
PALMOLIVE
TOIIETZEEP W^
PAKKET

I
STUKKEN
VOOR

Leuk en praktisch voor elke

keuken! In de kleuren blauw/wit,
voorzien van houten ringen.

y

fïh

BELLA

ZEEP

PANNEN
VLOEI-
BARE

heerlijk geparfumeerd,
flacon met handig
drukpompje

OVEN-
WANT

199

SCHILDERÏIEN ISLON
KOUSJES
de tijd komt weer

met vogelsoorten
in fraaie metalen
lijst. Bij ons.

CUVKK

vv.

^j^>\M^OUisE/),,:^.,^^

'•^'-'V,.

;/.;';..

NIS ni; I Aiii.i .

COMTE

DE GRIGNAN
een rode niet zoete tafelwijn,
zeer geschikt als begeleider van
onze dagelijkse maaltijd, maar
ook bij fondue o( barbecue of
zomaar met een plankje diverse
kaassoorten. Iets beneden kamer-
temperatuur serveren (15°),

^^

iiti!öMi;ïciiïi^M^ 55^ * Zwanenburg Dennenlaan 19, * Zandvqort Burg. Engelbertsstraat 21, * Nieuw-Vennejfï Hoofdweg 1185.

.} i 1 -A.
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Zandvoorta

Feest voor

Er is al heel wat gezegd en geschreven over Zandvoorts probleem nummer
één: het circuit. En dat er nog heel wat gezegd en geschreven moet worden
voor het probleem geen probleem meer is, is ook zonneklaar. Desalniette-

min is het grootse circuitspectakel, de Grand Prix, dit jaar weer voorbij en

is de damp weer opgetrokken. Zowel voor- als tegenstanders hebben in het

weekend van 29 en 30 augustus hun argumenten weer krachtig onder-

streept gezien. Wat er ook met het circuit gaat gebeuren, ook volgend jaar

zal het Grand Prix circus Zandvoort nog aan doen, want zelfs als de

gemeenteraad binnenkort besluit dat het circuit niet binnen de grenzen

van de badplaats hoort, dan nog heeft de Cenav een contract tot 1983 waar
men niet omheen kan. Verslaggever Fon Tunnissen nam tijdens het Grand

Prix weekend een kijkje in het omstreden gebied. Een verslag van zijn

bevindingen.

Vrijdagmorgen, Zandvoort binnen komend via de Zandvoorse-
laan is het voor de argeloze bezoeker al snel duidelijk dat er wat
te staat te gebeuren. Iedere boom en elk paaltje is getooid met
een veelkleurig bordje dat de route naar het circuit aanwijst.

Voor de pers is er een speciale route uitgezet, zo lijk het, want
hier en daar is een bordje met het opschrift ,,Pers" aangebracht

wat een heel andere richting in wijst dan zijn soortgenoten. Het
blijkt echter dat deze verwijzen naar hotel Keur alwaar een
perscentrum voor alle media is ingericht. Dit jaar is de organisatie

van het Grand Prix gebeuren een stuk terughoudender met het

uitdelen van perskaarten en verhitte discussie zijn dan ook het

gevolg. De reden voor de inkrimping van de persfaciliteiten is

gelegen in het feit dat dit jaar een ongeluk is gebeurd met een

monteur op het circuit van Zolder (België) weet Dick Buwalda
persvoorlichter van de Cenav, te melden. Om de kans dat er in

Zandvoort een dergelijk ongeval zou gebeuren en daarmee de
tegenstanders van het circuit in de kaart te spelen worden dit

soort maatregelen genomen alleen een select gezelschap krijgt

een passe-partout en kan daarmee de pits bezoeken.
Het Perscentrum in Hotel Keur heeft internationale allure. In de

meest uiteenlopende talen wordt er gegroet en gepraat. Veel van

de verslaggevers zijn oude bekenden en er wordt dan ook druk
geïnformeerd naar elkanders gezondheid sinds Argentinië. Dat er

in dit wereldje heel wat , .geschenken" aan de pers worden
uitgereikt is niet zo'n verrassing, maar de omvang van die

.,in-the-mood-brengertjes" doet je toch wel even slikken. ,,Die

fototas in Buenos Aires ben ik misgelopen, maar voor dat

foudraal kwam ik nog op tijd", is zomaar een fragment van een

gesprek tussen twee Grand-Prix fotografen.

Bij het circuit zelf blijkt het om 10.30 uur al ijselijk druk te zijn.

)p de boulevard kan er geen auto meer bij en de Zandvoortse
oonwijken beginnen al duidelijk overlast van de auto's te

.idervinden , en dat terwijl dit nog maar de eerste trainingsdag is.

I
Eenmaal een plaatsje gevonden ben je a\ weer een kilometer van
de ingang verwijderd, maar het lawaai kondigt duidelijk aan dat

de heren coureurs al zijn begonnen met hun rondjes. Inmiddels

breekt de zon door en met een lange rij van liefhebbers wordt de

hoofdingang bereikt. Op weg naar het circuit wordt de weg
gemarkeerd door talloze stands waar attributen te koop zijn voor

de race-fanaten. T-shirts, petjes, stickers, jacks en wat al niet,

overvloedig met reclame bedrukt en beplakt, worden, voor naar

mijn smaak gigantische prijzen angeboden. De standhouders zijn

afkomstig uit alle werelddelen want zij reizen de coureurs na naar

iedere Grand Prix om ook een deel van de buit binnen te halen.

De reclame is trouwens toch een niet te verwaarlozen factor bij

het race-gebeuren. Enorme borden moeten de bezoeker ervan

overtuigen dat zij tot nu toe met de verkeerde banden, de
verkeerde bougies en het verkeerde merk benzine hebben

gereden en daarbij ook nog de verkeerde sigaret gerookt hebben.
Wat dat betreft ligt er voor Til Gardeniers nog een heel terrein

braak.

De Hoofdtribune is ondanks dat daarvoor het lieve sommetje van
zeventig gulden moet worden neergeteld, redelijk bezet. Een
kenner weet te vertellen dat er vandaag nog niet écht getraind
gaat worden. Deze dag zal worden gebruikt om de juiste soort

banden en de goede afstelling voor de specifieke omstandigheden
te kiezen. Want dat scheelt soms wel tienden van seconden, zo
weet hij. Na enigszins „gewond" te zijn aan de oorverdovende
herrie en de sfeer geproefd te hebben staat een bezoekje aan het

rand-gebeuren op het programma: de pits. Een flink gedeelte van
het terrein binnen het circuit wordt ingenomen door enorme
vrachtwagens, tenten en stacaravans. Er heerst een koortsachtige

bedrijvigheid en vooreen leek is het volstrekt onbegrijpelijk waar
al die mensen zo druk mee bezig zijn. Af en toe komt een bolide

binnenrijden en dan is het hek helemaal van de dam. Tijdens de
trainingen is er toch niet zo'n haast bij het verwisselen van de
wielen zou je denken, maar blijkbaar is snelheid een gewoonte
geworden. De chef van het technische team heeft een koptelefoon
op die hij door middel van een plug kan verbinden met de helm
van de coureur. Op die manier kan deze zich verstaanbaar maken
en doorgeven wat er allemaal aan zijn snelheidsmonster niet

deugt. Er worden bevelen gechreeuwd en in no-time ligt het hele
geval uit elkaar. Zo'n operatie wekt onwillekeurig de bewonde-
ring op. Een team van soms wel zes monteurs voert zeer efficiënt

de nodige technische handelingen uit. En hoewel de ruimte in de
pits niet bar groot bemeten is lopen ze elkaar niet in de weg.
Iedereen schijnt een aparte taak te hebben en overleg is dan ook
nauwelijks nodig.

,

Soms neemt de coureur zo'n pauze te baat om even de benen te

strekken en waf te drinken. Maar meestal blijft hij rustig zitten

terwijl zowat de hele wagen onder hem vandaan wordt gesleuteld.

Als de boel dan weer naar behoren in elkaar is gemonteerd schiet

de bolide weer met een bloedgang, gepaard met een dosis herrie

waar je trommelvliezen bijkans van scheuren, de baan op. Een
pitsstop van één van de grote kanshebbers is een buitenkansje
voor de fotografen. Met hele hordes schieten ze op een

,,gestrande" favoriet af en verdringen elkaar om een plaatje van
de held te maken. Dat wordt getolereerd maar méér ook niet. Als
een van de fotografen een mecaniciën voor de voeten loopt wordt
hij zonder pardon omvergelopen, dure apparatuur of niet.

Een sfeerverhogende factor bij de racerij is de Speaker. Deze
man is ingehuurd om de toeschouwers de nodige informatie te

geven, maar ook hij beseft klaarblijkelijk terdege dat zijn werk op
het circuit voor een groot gedeelte van de sponsors afhankelijk is.

Om zijn dankbaarheid tegenover deze goede gevers te tonen laat

hij dan ook geen gelgenheid onbenut om wat merknamen in zijn

babbel te verwerken. Soms doet hij zo zijn best om drie, vier

namen in zijn betoog te breien, dat er geen kop of staart meer aan
zijn zin valt te ontdekken, maar dat valt niemand op want voor
dat die zin ten einde is wordt hij al lang weer overstemd door
passerende onderwerpen van zijn geestdrift.

Ondanks de ongetwijfeld grote overlast die de Grand Prix voor
Zandvoort met zich meebrengt, valt zelfs door de felste tegen-

stander niet te loochenen dat er óók heel wat voordelen te

noteren vallen. Alle bedden in de badplaats zijn dit weekend
bezet en dat is toch altijd leuk meegenomen. Alle bedden? Nee,
niet alle bedden weet een inwoner te melden. Omdat de slimme
Zantvoortse Canadees zo nodig het Bouwes Palace Hotel moest
verbouwen juist tijdens het Grand Prix weekend. Maar deson-
danks valt er toch heel wat te verdienen door de Zandvoortse
middenstand. Het racepubliek is blijkbaar tamelijk kapitaal-

krachtig en dan ook niet kinderachtig met uitgeven. Dat daarvoor
af en toe een ruit moet sneuvelen en praktisch ieder plekje

openbaar groen bezet is door een tent wordt dan wel voor lief

genomen.

Zaterdagmiddag. Het centrum van Zandvoort ligt praktisch

uitgestorven in de middagzon. De demonstratieve fietstocht van
de Stichting Duin Behoud wordt dan ook nauwelijks opgemerkt.
De drukte bij het circuit is echter omgekeerd evenredig aan de
stilte in het centrum. Voor de trainingen en de races van de
,,mindere goden" zijn alweer een hoop meer mensen op de been
dan de dag daarvoor. Het circuit zelf geeft hetzelfde beeld te zien

dan de eerste trainingsdag met dit verschil dal er nu serieus

gereden gaat worden. Alleen de vierentwintig snelste bolides

zullen de volgende dag aan de start mogen verschijnen en de
overigen kunnen de boel voortijdig gaan inpakken.

Op de zogeheten Paddock (de lange galerij boven de pits) is het

nu behoorlijk druk. Onze Paddock geeft een prachtig beeld op de
snelheidsduivels als zij over het lange rechte stuk sturen. Daarom
ook is daar ruimte gereserveerd voor de internationale radio- en
tv-piers. Een lange rij hokjes schermt de verslaggevers af van het

,,gepeupel" zodat zij naar behoren hun werk kunnen verrichten.

Ieder hokje heeft zijn eigen monitor en ieder land zijn eigen

hokje. Keurig geregeld. Erg veel wordt er van deze faciliteiten op
dit moment nog niet gebruik gemaakt, maar onze eigen NOS is al

druk bezig met allerlei ingewikkelde apparatuur. En dat is een

gerustellende wetenschap: Murw van het onophoudelijke lawaai

kan ik Zandvoort vóór de grote drukte verlaten. De eigenlijke

wedstrijd kan dan op de beeldbuis worden gevolgd. Met het

geluid af en de ondertiteling via (teletekst.

Fon Tunnissen

ZANDVOORT - Een dricentwintig-

jarige jongeman die zijn koffer al

gepakt had om een reis van een jaar

naar Indonesië te maken mag zijn

Titus-aapje niet meenemen om hem
te vergezellen. De kantonrechter te

Haarlem heeft maandag besloten het

aapje verbeurd te verklaren (boven-

dien moet de jongeman een boete

van ƒ 51,— betalen), omdat in strijd

met de wet tot bescherming van

bedreigde diersoorten gehandeld

was. Dat betekent dat het aapje

vourlopig moet blijven in het cen-

trum van de Slichting „De Aap" te

Amstelveen. Daar wordt het opge-

voed, in een groep geplaatst en dan

zal de groep verkocht worden aan

een dierenpark of een instelling die

goed voor de dieren zal zorgen.

Toch zonder

aap op reis

Verwacht zou kunnen worden dat

particulieren, zoals in dit geval de

Zandvoortcr, goed voor apen zor-

gen. In het verleden was er een

levendige handel in diersoorten en

daarom heeft het parlement in 1977

een wet gemaakt om diersoorten te

beschermen. Het Titus-aapje be-

hoort onder de groep en daar de

jongeman geen onthcningsvcrgun-

ning had aangevraagd werd het aap-

je in juli uit de woning gehaald en
ondergebracht in Amstelveen.

De Zandvoorter had zeven maanden
geleden het Titus-aapje, dat ,,Char-

ley" genoemd wordt en nu ongeveer

een jaar geleden in Zuid-Amcrika
geboren is, in Las Palmas gekocht.

Hij heeft het v^jf maanden verzorgd,

liep er mee op straat, maar hij

handelde in strijd met de wet. De
kantonrechter zei niet anders te

kunnen doen dan het aapje verbeurd

te verklaren. De jongen kon immers
onvoldoende waarborgen geven dat

het diertje beschermd werd als de

reis gemaakt wordt, zoals de Neder-

landse wet voorschryft. Vandaar de

reis zonder dierlijk gezelschap.

Driewieler

ZANDVOORT - Een inwoner van

Amsterdam kreeg vorige week de

schrik van zijn leven toen hij in zijn

auto stapte, wegreed en plotseling zijn

linker voorwiel vooruit zag snellen. Bij

onderzoek bleek dat onbekenden had-

den getracht het wiel te stelen, maar
klaarblijkelijk daarbij waren gestoord.

Dientengevolge kwamen zij niet verder

dan het losdraaien van de wielmoeren

zodat de eigenaar na het wegrijden zijn

voertuig tot een driewieler gereduceerd

zag.

Granaat gevonden

ZANDVOORT - Tijdens graafwerk-

zaamheden op de Bentvcldweg werd
vorige week dinsdag een eivormig

voorwerp van ongeveer tien centimeter

lang gevonden. Omdat men ernstige

vermoedens had dat het om een gra-

naat ging, is het ding in de munitiekist

aan de Hogeweg gedeponeerd, en heeft

men de Explosieven Opruimings

Dienst gewaarschuwd.

(Advertentie)
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VOORZITTERS, PENNINGMEESTERS, OIREKTEUREN
en alle andere organisatoren van uitstapjes en feesten:

Een mne dag in TRESLQNGHILLEGQM
Ie. 's Morgens en/o( 's middags fijn samen twwlcn in ons supcrsazclligc bowling-

centrum (12 volautomatische banen, 2 bars, intieme titjcs).

Bowlen is een spel voor jong en oud! Iedereen kan het! Onze manager/spelleider

zorgt voor de nodige instruktie en organiseert tijdens het spel een aantal

„wedstrijdjes", waarbij een ieder, ook de minder ,,bekwame", een prijsje kan

behalen.

2e. 's Avonds een feestelijk diner-dansant in een van de zalm van ons restaurant,

desgewenst met optredende artiesten.

KOMPLETE VERZORGING: Indien u wilt

kunnen wij voor een perfecte organisatie

zorg dragen! U kunt dit net een gerust hart

aan ons toevertrouwen.

BEL VOOR ALLE INFORMATIE: {025?0) 15347 (restaurant) of 16214 (bowling).

Beter uit in TRESLONG-HILLÏGOM

Dia-lezing

Op uitnodiging van de contactcom-
missie van hei bejaardencentrum
,,De Hccnihavcn" te Heemstede,
zal de heer J. A. Steen te Zandvoort
op 30 september a.s. een dia-cause-

rie voor de bewoners houden met
als onderwerp: .,Hct oude Zand-
voort als familie-badplaats rond de
twintiger jaren." Veel bewoners be-

waren daaraan de beste herinnerin-

gen uit hun jeugd of verlovingsja-

rcn. Het arsenaal van de heer Steen

bevat voldoende beeldmateriaal van
het vroegere dorp om deze vaak
dierbare herinneringen weer tot le-

ven te roepen. De technische ver-

zorging van beeld en geluid is weer
in handen van de heer C. Zwaag.
De voorstelling begint om half acht.

Nieuwe litho

Onze bekende plaatsgenoot, de be-

roemde kunstlithograaf Aart van
Dobbenburgh, wonende te Bent-

veld belde mij een dezer dagen op
en vertelde mij, dat hij zojuist een

nieuw litho had verv'aardigd, die tot

onderwerp heeft het lot van de

kinderen in de arme landen. Een
onderwerp dat hem, hem zo goed
kennende, wel heel na aan het hart

moet hebben gelegen. Ik verwacht

er dan ook een aangrijpende voor-

stelling van. Hij deelde mij mee, dat

ik in Zandvoorts Nieuwsblad de
eerste mag zijn, die tot publicatie

van zijn nieuwe schepping mag
overgaan, waarvoor ik hem bijzon-

der dankbaar en erkentelijk ben.

Nog deze week hoop ik een af-

spraak met hem te maken teneinde

een en ander te bespreken. Omdat
de voorstelling vanzelfsprekend nog
al wat ruimte in beslag zal nemen,
kon dat in deze editie niet meer
worden voorbereid. Hopelijk zal ik

er in het eerstvolgende nummer
aandacht aan besteden.

Collecte Nierstichting

Van 14 tot en met 20 september
houdt de Nierstichting Nederland
haar nationale collecte. In het gehe-

le land, dus ook in Zandvoort, zal er

in deze weck een offer(tje) ge-

vraagd worden voor een doel waar-

voor geen subsidie van het Rijk

wordt verkregen. De Nierstichting

is geheel afliankelijk van de giften

van particulieren om haar omvang-
rijke werk te kunnen bekostigen, en
dat werk bestaat uit:

Uitbreiding niertransplantatie-mo-

gelijkheden door:

donorwerving; subsidiëring trans-

plantatie-coördinatoren; financie-

ring transplantatie-faciliteiten.

Uitbreiding dialyse-mogelijkheden

door:

financiering opleidingscentra voor

thuisdialyse; voor financiering

thuisdialyse-apparatuur; financie-

ring opleidings- en behandelings-

centra voor zclfdialyse (Diatels).

Bevordering wetenschappelijk on-

derzoek op het terrein van:

niertransplantatie; haemodialysc;

preventie nierzickten; nieuwe be-

handelingsmethoden.
Sociaal maatschappelijke begelei-

ding van de chronische nierpaticnt

en het gezin door:

individuele financriiu hulpverlening;

organisatie vakanties met dialysc-

facaliteiten; uitgifte dicet-kook-

boek; aktivering sociale aktiviteiton

dialyse- en transplantatie-centra.

Voorlichting publiek door middel
van:

foldermateriaal; films en diaserie;

bulletin Dia; stands op beursen,

braderieën etc; informatie aan

scholieren van middelbaar- en be-

roepsonderwijs.

Dat geld dringend noodzakelijk is

spreekt vanzelf en daarcim vermel-

den we (voor het geval u de bus

mist) het girunumiiicr 38S.()(K).

Maar ook collectanten zijn uiterst

belangrijk en daarom hoopt het

plaatselijk comité, bestaande uit de

d.inies L. Habets-hol, liun: \an

Alphenstraat :.3a. tel. 17.i02; Cl,

van den Hoiitcn-Nichof, Dr. CA.
üerkestraat 1,\S. tel. 121)72, H,P,

SehoUen-Nieland, Calh, van Ren-

nessestraal 5. tel. i54:U en (ivadcke

Verlsuis-Leurs. Duindoornlaan 1.

Bentveld, tel. (12,^2407 1'> op mede-

werking. Het niollo ..Ciecf! Om 'n

ander. Doen!" waaroniler de Nier-

stichting haar collecte houdt laai

aan duidelijklieiil niets te wensen

over. Leven en wel/.ijn van Iddtl

nierpatiënicn sla. in op het spel'

Opoe en de Boerenjongens

Onlangs binnen d'r mcnse ewecsl.

die me evraegl liebbe naer boeren-

jongens. Nou heb ik daer nooit

graeg mee evreje. want die loi wille

allaid meraekels vroeg naer bed en

ik bin nou ienniael 'n nachtmens.

Maer die daeine, die'l mai evraegt

heb, bedoelde "t drankie, dat je

mackt van soiker, rcsaine en bran-

dewain. Brandcwain is de baosis

van de meeste Vaderlandse dran-

kics en hier is dan daerveur het

Sanfcrse receppic.

Je heb nodig 800 gramme rcsaine.

een halve liter brandewain, honderd
gramme soiker. "n kwart citroen-

schil en 'n kommetje waeter. Je zet

de soiker met de citroenschil en "t

waeter op en maekt daervan 'n

soikerstropie. Dan kwak je de rcsai-

ne d'rbai, cffies laetc doorpruttele,

(niet te lang) zodat de rcsaine die

natte zooi opslurrepe. Dan laetc

afkocle en de alcohol d'rbai. En let

nou cffies goed op. Je doet die hele

kwak in "n wckpot of fles met 'n dop
d'rop en dat lact je zo'n week of

acht stacn. De hele zooi mot helder

zain en blaive! Het binnc beste

slokkies en je wordt er hclcgacr

warrem van. En as jet zoeter wil

hebbe. mot je meer soiker of min-

der waeter cbroikc. Geniet d'r maer
van!

En dan nu... de VW
Door diverse oorzaken is in onze
rubriek het WV-nieuws weggeble-
ven maar met een lange inzending

deze week zullen wij wat rechttrek-

ken. Er was natuurlijk genoeg te

melden, daarvoor wijs ik maar even
naar de bekende biljetten van de
Evenementen-commissie. Het heeft

niet veel zin om alle zaken nog eens

op te noemen, maar de loftrompet

over het vuurwerk mag toch wel
even gestoken worden. Een goed
stuk amusement, lekker sfeertje,

daarbij schitterende muziek van
Damiate Band Haarlem en de
North Sea Jazz Band. Ook deze
keer weer het stuntje met de 3

,,race-wagens" van vuurwerk langs

de vloedlijnen daarbij per geluidsin-

stallatie het brullen van Formule
I-wagens. Een initiatief indertijd

van Louis Schuurman, wat voor de
vuurwerkfabrikant KAT uit Leiden
ook geheel nieuw was.

We zitten al weer in september en
bijna alweer traditie de week van de
autovierdaagse, de dames Roozen
en Geertsema hebben er weer vele

honderden kilometers opzitten om
ook nu weer aantrekkelijke toeristi-

sche routes op papier te krijgen.

Verheugend is ook nu weer. dat het

aantal deelnemers steeds gelijk

blijft - zelfs iets gaat stijgen. De
naam van Zandvoort gaat weer over

de wegen. Deizelfde naam gaat

deze week ook de lucht in. Het kon
niet uitblijven maar ons aller Edo
van Tetterode, heeft een nieuwe

groep mensen om zich heen verza-

meld en naar ik vernam heeft hij

onder aanmoediging van de WV
de naam Fly Away meegenomen
om voor het eerst een vlieger-vier-

daagse, een vlieger-marathon en
een jeugd rariteiten Vlucht te orga-

niseren. Juist deze week vindt dit

unieke gebeuren plaats, zowel op
het parkeerterrein van de heer Wol-
zak (altijd enthousiast voor dit soort

dingen) en de marathon op het

terrein van het zwembad De Duin-

pan. Voor wat juister informatie

adviseer ik om de speciale vlierger-

krant op het VVV-kantoor af te

halen.

Wanneer ik zo over al die prachtige

evenementen nadenk, dat moet ik

er niet aan denken wat een geweldig

stuk werk achter al die evenemen-
ten zit. Ik vernam dat er al aan de

kalender van volgend jaar wordt

gewerkt en er kan niet nadrukkelijk

genoeg op gewezen worden, dat alle

verenigingen of organisaties die ook
voor 19.S2 een gebeurtenis hebben,

dit toch (ijdig aan de N'VV bekend
te maken. De kalender wordl op
de/.e wijze weer goed uitgebreid en

er kan o\erleg worden gepleegd

omtrent de verschillende data.

Tol slot nog e\en een ..tivrisliscb

preilieaat". Wal al meer mensen
lieefl verbaasd en waai 'ive ook geen

week langer mee willen v^aeliten is

dit ..toeristisch predie.iat" toebede-

len aan de ..honden" van Manfred-

ilet herdersliondenvolk op het

Raadhuisplein, spelende en hiieren-

de op of naast liet gespreide deken-

tje, heeft intussen zoveel gasten en

inwoners al bekoord, dat ik 0(>k in

deze rubriek de >chijnwerper plaats.

Manfred, die zo\eel jaren geleden

bi| het oude \'VV-kanloor begon-

nen is met een zwart klein fluwelen

kleedje op de grond, een lagei|e en

blik vol met hoefnagels en daarme-

de begon hij aan zijn sieradenhaii-

i.l.ei. Inmiddels is zijn 'iei;'.'''e uitge-

groeid tot een verrijdbaar bouw-

werk dal al niet te zien is van de

riemen, kettingen en diverse soor-

ten sieraden. Zijn toeristische siera-

den zijn echter zijn herdershonden,

bij deze graat; genoemd.
K.SR
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Sport Center
WBM BUCHEL

Zandvoort, A. J. v. d. Moolenstraat47,
telefoon 15829-13965

SQUASH
Een razensnelle en conditionele sport.

Wij hebben alleen 's morgens en 'b middags
nog speeluren, voor dames - heren en

jeugd, reeds v.a. 10 jaar.

Komt u gerust eens een kijkje nemen.
U bent van harte we/komf

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOU B.V.
PIJLSLAAIM 5, TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edeihoutsoorten.

TEAK DEURPLATEIM
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijk voor de

DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16.00 uur.

's Maandags gesloten.

's Middags van 12.30- 13.30 uur gesloten.

iBBaaBBaaaaBBBaaiiaBaBBBiaBBBaHaB

SPORT WIM BUCHEL
Zandvoort, A. v. d. Moolenstraat47,

telefoon 15829-13965

Clubs voor dames - heren en jeugd

Jeugd judo

Jiu Jitsu Judo

Keep fit gymnastiek Squash

Volleybal Zonnebanke

Sauna -hemels

Geopend de gehele week, ook de weekends.

DAMES SAUNA
Woensdagavond, donderdagmorgen,

vrijdagmiddag

De HEMA
vraagt een

verkoopster
ca. 17 jaar

Inlichtingen de heer Franken,
Raadhuisplein 1, Zandvoort, 12820.

HEEMSTEDE
TE HUUR GEVRAAGD:

WOONHUIS
op goede stand, f 1200,- è f 1500,- per maand.
Eventueel te kooo: hoekhuis met garage

te Heemstede.
Brieven onder nr. H 596 bur. v.d. blad.

lorna

IVIID.STANDS-AVONDSCHOOL

HEEMSTEDE
Lesgebouw: Henricus-Mavo.

Inl. en inschr.:

J.A. van Kleef, EemlaanS, Heemstede.
Telefoon 023 - 28 39 22.

iML

i^iET GEBONDEN AAN DE SCHOOL-

VAKAIWTIES? OF JUIST WEL PLANNEN
VOOR DE HERFSTVAKANTIE?

In beide gevallen kunt u profiteren van onze
speciale naseizoenprijzen en uzelf verwennen

in onze

moderne, 6-pers. komf. stenen
bungalows,

gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park; rest. /bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf, windsur-

fing etc.

Inl. & reserv.; Vrije-tijdspark Ermerzand,
DALERSTRAAT, 7843 PE ERM,

TEL. 05915 - 4018.

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars Ef taxateurs in bednjfs- en woonruimten

G. Fo Oesterreicher
020 - 767868

herman heijermansweg 6, amsterdam-z . telex 18143

O O

rniv 04-9-1981

Spaar-Direct-Rekening 6Mi% nu 6Y2%

Spaar-Premierekening 814% nu Ö72%

Spaar-Extra-

Premierekening 9^4% nu 972%

Rabobank Kinderspaarplan 8V^% nu oy2%

Spaarrekeningen "Grijp-5" 7'/2% nu

Een ouderwetse kwaliteit

voor Neerlands scherpste prijs!

MET DE DIRCKIIIGARANTIE:
NIET ECHT GOED-GELD
DIRECT TERUG (zelfs al is de
fles half leeg!)

BETAAL NIET TE VEEL!

>C
*!*

VIEUX

1UK
TÉR INTRODUKTIE:

•Ji.'St-:

jongeOqubbel

JENEVER
V -..iif-'iT<-'-

14.Si
TER INTRpDUKTrE:

^LÜST U ALLÉÉN GROTE NAMEN?... Ml MHBÓK WOB Vm MIHOIR:

PARADEVIEUX 15.50

NENKES VIEUX 15.50

HOPPE VIEUX 15.50

De Kuyper vieux 17.45

JONGE BOLS 15.75

JONGE HENKES 15.25

JONGE BOKMA 15.75

JONGE CLAERÏN 15.45 JtKUÏper hessen

COEIEiGH bessen'

HENKES besseo

12.85

Cellier des Dauphines

PER FLES ggg
FLESSEN

IN DOOS

REGIO AMSTERDAM EN OMSTREKEN:
• AMSTERDAM. Niouwpoortitraat 100. tiinbsansgracht 33,

Sloterkade 1 10-127, Delflandplein 182, Plein '«O-as nr. 3,

Lambertu» Ziilplein 3-5, Martini van Geffcnstraat 47, Motorkade 10,

Kampor^oelieweg 1112, Kastolonstraot 170» HOOFDDORP:
Kruisweg 640 • ZWANENBURG. Dennenlaan 17 • ZANDVOORT:
Burg. Engeibctttittaat 21

.

REGIO ROTJERDAM (veelal naast/h ij Ba» van der He ijdpri)

• ROTTERDAM. G.J. Mulderstraat 12 • OVERSCHIE: Burg.

Baumannlaan 1 15-1 17 • ALEXANDERPOLDER- Samuel

Esmeyerplein 9 • SCHIEDAM: 's Gravelandscwcg 956 • BOLNES:
Vochtstraat 1a«PAPENDRECHT: Brederodeplem 6

• SLIEDRECHT: Fazantplein 3* RIDDERKERK' havenstraat 5

REGIO BOLLENSTREEK (veeliM naast/bi| ggro»),

• KATwljK aan ZEE. Visienikode 2

• SASSENHEIM. Oude Haven 11

ONOORDWIJK Kerkstraat 20
• OUDE WETERING Mcerkreuk O
• HILLEGOM Vosselaan 15 (Treslong)

• LEIDEN Langcgracht 5
• NIEUW VENNEP: Hoo(dv»eg 1183

BB nB39i
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Direkteur B. H. Monnik van JHVU:

Onstilbare behoefte

aan ontvtfikkeling .

KENNEMERLAND - Zo'n 10.000 deelnemers schrijft Jong
Haarlem Vooruit /Volksuniversiteit ieder jaar in voor cur-

sussen. Daar komen dan nog eens 2 a 3.000 belangstellenden

bij voor een lezing of excursie. Elk seizoen komt het ook
weer voor dat een cursus overtekend is, hetgeen betekent dat

in totaal zo'n 2.00 afschrijvingen de deur uit moeten gaan.

Het nieuwe programmaboekje is zojuist verschenen en zal in

een oplage van 25.000 exemplaren zijn weg vinden in

bibliotheken, raadhuizen, instelUngen en boekhandels. Di-

rekteur B.H. Munnik van JHVU vreest dat er een tekort aan

boekjes zal zijn. ,,Er is een onstilbare behoefte aan

ontwikkeUng", constateert hij.

Jong Haarlem Vooruit heeft al een

lange voorgeschiedenis. Het cursus-

werk werd opgezet in 1936, als voort-

zetting van een project voor jeugdige

werklozen in de crisisjaren. De ge-

meente Haarlem nam het initiatief. De
bedoeling was werkende jongeren in de
avonduren gelegenheid te bieden tot

verdere ontwikkeling. Er werd toen

nog gescheiden les gegeven aan jon-

gens en meisjes en ook de zuilen

werden ferm in stand gehouden, Tot

1960 bestond er een r.k. cursus Neder-

lands I! Maar wat oorspronkelijk opge-

zet was als ontwikkelingswerk voor

jongeren groeide in de loop der jaren

uit tot een centrum voor vormings-,

ontwikkelings- en creativiteitswerk, dat

in het gehele land waarschijnlijk nau-

welijks zijn weerga zal vinden. In

september 1977 kwam, na twee jaar

onofficiële samenwerking, de fusie met
de Volksuniversiteit tot stand. Ieder,

jong of oud, met of zonder diploma, uit

Haarlem of omliggende gemeenten,

kan nu een keuze doen uit tientallen

cursussen, lezingen en excursies. Van
Noors tot ontleden, van dansexpressie

tot spreken in het openbaar, van auto-

techniek tot psychologie en communi-
catie en van politiek tot poppenmaken.

Leeftijdsverhoudingen

De leeftijdsverhoudingen zijn interes-

sant. Uit een recent opgesteld rapport

blijkt dat deze als volgt liggen: 15-20

jaar: 3%; 21-30 jaar: 29%) 31-40 jaar:

25%; 41-50 jaar: 17%; 51-60 jaar: 17%;
61 jaar en ouder: 9%. Een kwart van
alle cursisten is afkomstig uit omliggen-
de gemeenten. Uit Bloemendaal 542 en
uit Heemstede 709. Deze omliggende
gemeenten subsidiëren mee, zij het dat

de gemeente Bloemendaal alleen subsi-

dieert voor deelnemers tot en met 25
jaar.

„Vroeger", vertelt de heer Munnik,
,,werd voorrang gegeven aan mensen
beneden de 30 jaar. Sinds de fusie

gebeurt dat niet meer. De fusie heeft

wel wat verschuiving teweeg gebracht.

Je vindt nu alle leeftijdsgroepen, ook
gepensioneerden. In de afgelopen vijf

jaar is er een duidelijke toename in de
belangstelling voor gespreksgroepen,
zoals ,,Ik en mijn omgang", de ouder-

cursus, de VOS-cursus (Vrouwen
Oriënteren zich in de Samenleving), de
open school, spreken in het openbaar,
vergader- en discussietechnieken. Ik

denk dat het toch ook wel te maken
heeft met bewustwording. Iets van: in

mijn contacten met anderen schort toch

iets. Opmerkelijk is dat ook veel meer
vrouwen deelnemen. De verhouding is

nu, afgezien dan van de VOS-cursus
voor uitsluitend vrouwen, zo ongeveer
fifty-fifty. Vroeger zag je op zo'n cursus

vergadertechniek vrijwel alleen man-
nen.

Het opleidingsniveau", zegt hij, ,,geeft

in de praktijk geen problemen. Behal-
ve dan zo'n open school, waarbij als eis

wordt gesteld alleen lager onderwijs,

lopen in zo'n gespreksgroep als ,,Ik en
mijn omgang" allerlei niveaus door
elkaar. Dat kan, omdat het gaat om
menselijke verhoudingen. Dingen als:

ik voel me niet gelukkig tussen ande-

ren, niemand luistert naar me, een
ander is altijd de leuke Piet en ik zit

maar steeds stilletjes in een hoekje.

Het hangt er natuurlijk wel van af hoe
specifiek je een onderwerp gebruikt.

Als aanleiding om een gesprekstech-

niek te beoefenen of om het uitputtend

te behandelen. Aan de hand van de
toelichting in het boekje kan men een
keuze bepalen. Ook een gesprek op
kantoor is altijd mogelijk. Maar dan
nog kan het zijn dat de cursus niet aan

de verwachtingen beantwoordt. Omdat
we nogal streng zijn met de betaling

van het cursusgeld, de gehele cursus

moet altijd op de eerste les zijn be-

taald, hebben we de mogelijkheid op-

genomen van switchen. Na vier lessen

Ican men nog iets anders kiezen. Als het

een gespreksgroep was een andere
groen, waarbij het een voordeel is dat

er zo veel van dit soort groepen zijn. Je

ziet ook dat sommige tot heel vreemde
sprongen komen. Van Spaans naar

ballet bijvoorbeeld. Dan is de overwe-

ging vaak: ik dacht dat ik het wel

aankom maar die grammatica en dat

huiswerk vallen me toch tegen, nou,

dan maar iets heel anders."

Tekenen

Wat de laatste jaren ook sterk toegeno-

men is, dat is de belangstelling voor

allerlei creatieve uitingen als schilde-

ren, tekenen, aquarelleren, portrette-

ren. De heer Munnik: ,,Ook onder
ouderen. Overdag zie je alle leeftijds-

groepen. Ook veel mensen die buiten

het arbeidsproces zijn komen te staan

en die een zinvolle vrijetijdsbesteding

vinden in een creatieve cursus of doe-

cursus, zoals metselen en pleisteren.

Vorig jaar moest een groep van 12

weken wijken voor een andere groep
wachtenden. Op het moment van de

mededeling viel er een doodse stilte.

Ze zeiden: ,,ja, maar dit is ook therapie

>»*j^
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Hoogste punt

bereikt

•De genodigden, maandagmiddag, bij

het in aanbouw zijnde nieuwe kantoor

voor het ziekenfonds Spaarneland aan de

haven in Heemstede.

%De heren Van Sambeek (links) van

aannemersbedrijf Noord-Holland en de

Roode van ziekenfonds Spaarneland hij-

sen gezamenlijk de vlag naar het hoogste

punt, dat deze week is bereikt.

^^' '.i..!-:'«

Ook tandheelkundig centrum
in nieuw gebouw Spaarneland

4

HEEMSTEDE - Eendrachtig

en gezamenlijk hebben direc-

teur J.A. de Roode van zie-

kenfonds Spaarneland en di-

recteur ir. A.J.W. van Sam-
beek van Aannemersbedrijf
Noord-Holland maandag-
middag de vlag gehesen op
het nieuwe gebouw van
Spaarneland aan de Haven-
straat in Heemstede.

Op 27 oktober vorig jai<r werd de

eerste paal geslagen en nu, 308 dagen
later, kon het hoogtepunt van de bouw
worden gevierd in aanwezigheid van

alle betrokkenen. Het wordt ..een

maatpak", zo voorspelde de heer F.A.

Oude Groen, voorzitter van het be-

stuur van Spaarneland. Naar verwach-

ting zal het pak in september volgend

jaar geheel gereed zijn. Voornaamste

nieuws op dit moment: de onderste

verdieping zal worden gereserveerd

voor de inrichting van een tandheel-

kundig centrum.

Zoals eerder gemeld was het zieken-

fonds Spaarneland vorig jaar nogal

somber gestemd over de mogelijkhe-

den ergens een geschikte bouwplaats te

vmden voor nieuwbouw. Het huidige

pand aan de Oostvest in Haarlem is al

geruime tijd veel te klein. Terwijl de

onderhandelingen met de gemeente
Haarlem nog aan de gang waren, kwam
Heemstede als het ware uit de hemel
vallen. Voor de plaats aan de haven,

met voorheen de kolenloodsen van
Teeuwen, lag al een plan kant en klaar,

ontwikkeld door Johan Matscr bv pro-

jectontwikkelaars Hilversum en Aan-
nemersmaatschappij Noord-Holland
Heemstede, met als archtitect ir. J.W.
Dupon Haarlem.
Ziekenfonds Spaarneland greep de

kans met beide handen aan en werd
opdrachtgever. Oorspronkelijk was
één verdieping bestemd voor de aanne-

mersmaatscha'ppij Noord-Holland-
,maar doordat er ook een tandheelkun-
dig centrum in wordt gehuisvest, blijft

er voor de aannemer niets meer over.

Door recirculatie en zuivering van de
in het gebouw aanwezige verwarmde
lucht zal het energiegebruik worden
beperkt.

In de omgeving wordt gezocht naar

grond om ook het aannemersbedrijf,

dat aan de Blekersvaartweg te krap
behuisd is, aan onderdak te helpen.

Het kantoorgebouw dat aan de haven
verrijst, bestaat uit vier verdiepingen

van circa 120Ü ni2. Onder het gebouw
en op het binnenterrein zijn 53 par-

keerplaatsen gesitueerd. In het dakliuis

bovenop het dak van de vierde verdie-

ping zijn alle installaties onderge-

bracht.

Tot nu toe is de bouw zeer voorspoe-

dig verlopen, mede door de zachte

winter. De ruwbouw is gereed. Nu kan
begonnen worden met de afliouw.

voor ons". Dan merk je hoe ontzettend
veel dit werk betekent voor mensen die

werkloos zijn of arbeids-ongeschikt.

Hoeveel steun ze aan elkaar hebben.
Dat zie je trouwens toch: bij de een ligt

het accent op het heel gericht iets leren,

bij de ander op het sociale contact. Dat
samen bezigzijn. Voor mensen die hier

nieuw komen wonen is het vaak de
enige mogelijkheid andere mensen te

leren kennen. Velen kiezen zo'n cursus

ook om het eigen kleine kringetje wat
te verbreden. Als je bijvoorbeeld altijd

over onderwijs praat, kan het heel

verfrissend zijn eens van gedachten te

wisselen met een pottenbakster of ie-

mand die geïnteresseerd is in filosofie.

Er is ook een vrij hoog percentage

cursisten dat terugkomt. Niet altijd

direkt. Soms weer na een paar jaar".

Cursusgeld

Doordat de gemeenten moeten bezui-

nigen, ontkomt ook JHVU niet aan het

modieuze inleveren. De cursusgelden

moesten dit jaar met 5% worden ver-

hoogd. De heer Munnik: ,,In het kader
van de bezuinigingen hebben wij be-

loofd voor 1982 ook 5% in te leveren.

We zullen meer afwegen, de luxere

cursussen wat minder. Maar waar ligt

de grens? We hebben een enquête
gehouden onder de cursisten. De mees-
ten achten het cursusgeld redelijk.

Sommigen zeggen: eigenlijk te hoog,
het kan bijna niet, maar ik wil het zo
graag. Dat geldt dan vaak voor mensen
met een uitkering of als man en vrouw
samen een cursus willen volgen. Als we
het van te voren weten, valt er altijd

over te praten, een gespreide betaling

bijvoorbeeld. Maar voor velen blijft

vragen toch moeilijk. En dan denk ik:

hoeveel blijven er dan weg? De meer
gemotiveerden komen wel want hoe
liever je wilt, hoe meer je bereid bent

er ook iets voor te laten. Maar je moet
ook rekening houden met de minder
gemotiveerden".

Uitvallers

Sommige cursussen eindigen compleet,

andere gehalveerd. ,,Gemiddeld zo'n

dertig procent valt tijdens de cursus

af', geeft de heer Munnik toe. , .Vooral

als er ook nog wat studie voor nodig is

en de cursus zelf wordt in de avond
gegeven, wordt het voor velen toch te

zwaar. Ze hebben een hele werkdag
achter de rug, blijven eens een keer
weg als ze te moe zijn, dan een paar
weken, komen achterop en geven het

tenslotte maar op".

Dat blijkt dan vooral te gelden voor de
talencurussen, die in populariteit nog
altijd bovenaan staan. Goede tweede in

dit rijtje zijn creativiteit en yoga en
doe-cursussen en als nummer drie ko-

men de gespreksgroepen. Pottenbak-

ken is ongekend in trek, ieder jaar

moeten er wel 100 liefhebbers /sters

worden afgeschreven. Cursussen als

filosofie en politiek raken net vol. Voor
cursussen als pottenbakken, film en
fotografie, edelsmeden kan niet zo
eenvoudig een tweede cursus worden
opgezet omdat er outillage voor nodig

is. Fotografie bijvoorbeeld kan 18 deel-

nemers per groep herbergen en dat

betekent voor vijf werkdagen een ma-
ximum van 90 deelnemers. Als zich 150

aanmelden moeten er derhalve 60 afge-

schreven worden.
Anders ligt het met talencursussen, die

in principe overal kunnen worden gege-

ven. Vanuit Schalkwijk is gevraagd om
ook daar iets op te zetten. Waarschijn-

lijk in de wijkwinkel in de Europawijk
(aan de Engelandlaan) zal nu een
bescheiden start worden gemaakt met
talencursussen van maandag tot en met
donderdag, zowel in de ochtend als in

de avond en met één doe-cursus.

Concurrentie

Van concurrentie met andere instellin-

gen, die ook tal van cursussen organise-

ren, zoals vrouwenorganisaties, club-

en buurthuizen, heeft de heer Munnik
nog nooit iets gemerkt. ,.Nee, we
hebben zelfs verzoeken gekregen om
VOS-cursussen te organiseren en
meestal is dat inpasbaar. Blijkbaar

bestaat de behoefte. Hoe men tot een

cursus komt? Een boekje gezien bij de

buren, van bekenden gehoord, gelezen

in de krant, via echtgenote. Dat zijn de

meest gegeven antwoorden. De wissel-

werking van kranten, tijdschriften, te-

levisie, bibliotheken - dat hebben we
eigenlijk nooit onderzocht. Wel merk
je soms de invloed. Men begint met een
Teleac-cursus, volgt die niet compleet,

het gaat erg snel. maar de belangstel-

ling is wel gewekt. Het zou wel interes-

sant zijn om eens na te gaan of die

invloeden elkaar versterken".

Vrouwen

Er geven opmerkelijk veel vrouwen les

aan JHVU. De heer Munnik: ,,Ja, veel

vrouwen die een acte hebben behaald

of een universitaire studie hebben ge-

daan en als ze kinderen hebben gekre-

gen, na verloop van jaren toch weer
terugverlangen naai dat werken met
groepen.

Alle docenten doen dit werk trouwens

graag. Sommigen gaan na een paar jaar

weg maar schrijven dan toch wel weer:

als er een plek vrijkomt, dan graag.

Want ik mis het. Kijk, op school is

altijd een deel van de leerlingen niet

gemotiveerd. Het zal ze een zorg zijn

wat daar allemaal verteld wordt. Hier

zijn de cursisten heel specifiek gericht

op dat Engels, dat Frans, dat bijspijke-

ren van het Nederlands, het leren van

Nederiands. voor buitenlanders, die

creatieve uiting. En dat maakt het

werken wederzijds zo ongelooflijk

prettig en stimulerend.

Ruilbeurs
HAARLEM - Op zondag 13 september

a.s. van 12.30-17.00 uur houdt de afd.

Kennemcrland van De Verzamelaar
een ruilbeurs voor postzegels, oude
ansichten, munten enz. in restaurant

,,De Wintertuin", Stationsplein 100,

Haarlem. Toegangsprijs met-leden

ƒ 1,25. kinderen ƒ0,25. leden gratis.
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• Boetseren

Uit Zandvoorts rijke historie.

.

Het rappor

Van Hou
Het kontrakt, al kon men er alle

kanten mee uit, was toch de eerste

aanzet voor een eigen parochie
2ündvoort. De bevolking van haar
kant ging stug door met voorberei-

dingen te maken voor een eigen
parochie. In het voorjaar van 1850
werd er bij de aartspriester in Zoe-
terwoude, E.S. v. Haagen, die toen
de verantwoording had voor de
katholieke gemeenschap in Holland
en Zeeland, een brief bezorgd waar-
in onder meer over de Zandvoorters
werd geschreven ,,hebben zij nog
kortelings geleeden, op den eersten

wenk die hen gegeven werd, een
choor met zangers opgerigt? En
wordt niet door ieder lid der ge-

meente, die zulks eenigzins kan bij

brengen alle zon en feestdagen eene
stuiver in de kerkebak geoffert?"

Verwonderd
Van Haagen was verwonderd over
deze brief. Omdat hij niet goed wist

wat hij er mee aan moest, vroeg hij

aan Keil als verantwoordelijk pas-

toor wat de bedoeling daar wel van
kon zijn. Keil was erg in de wiek
geschoten en antwoordde wat bitter

,,dat dit alles buiten weeten van den
pastoor is geschied. Het was de
zoveelste poging van die koppige
vissers om een eigen parochie te

krijgen. ,,Ofschoon wij er niets op
tegen hebben dat Zandvoort eene
zelfstandige gemeente worde, wat u
beslist, hoopen wij dat de belangen
der gemeente Overveen en Bloe-
mendaal niet uit het oog worden
veriooren" (Archief bisdom Haar-
lem 22 mei 1850).

Van Houten
Nu was er in die dagen een landde-

ken in Kennemerland, een eerlijk

en open mens: W. v. Houten. Ook
hem had Van Haagen gevraagd wat

hij met die vreemde brief van de

Zandvoorters moest doen. Van
Houten was direkt naar Zandvoort
gegaan, had daar met verschillende

mensen gepraat en was tot de

konklusie gekomen dat het streven

naar een eigen gemeente zo gek nog
niet was. ,,De zaak wordt door mij

beschouwd als doenlijk. De kerke-

kas laat toe een tractement van

ƒ 300,- tof ƒ 360,- en er is genoeg
voor onderhoud. De pastoor van

Vogelenzang wil 250 misintcntics

geven" (het geld van de misintenties

voor overleden a ƒ 1,25 is voor

onderhoud pastoor). Bestuur en ge-

meente zijn zeer ijverig" (Archief

bisdom Haarlem 24 mei 1850).

Repliek

Toen Zandvoort van Van Houten
gehoord had dat er wat gaande was,

bleef men daar ook niet stilzitten.

DoorB. Voets

Men stuurde nu een officieel ver-

zoek voor een eigen gemeenic

,.waarvoor de gemeente geen gerin-

ge belangstelling aan de dag legt".

Men hoeft niet bang te zijn dat de

lasten op de aarts-priester zullen

drukken: ,,de kerk heeft het voori-

ge jaar uit hoofde der heerschende
zicüte en het langduurig stilleggen

der visschcnj toen nog opgebragt
plaalsengcld ƒ 70,-; schaal ƒ 250.-;

standgelden ƒ 25,-; contributie

ƒ 125,-; totaal ƒ 470,-. (Archief bis-

dom Haarlem 29 mei 1850). Het zou
zeker meer worden ais men zelf-

standig werd want men kon het niet

goed verkroppen dat er zoveel

moest worden afgedragen aan
Overveen.

Hetjuiste moment
Van Houten vond dat men in Zand-
voort wel wat hard van stapel liep.

Hij adviseerde de katholieken om
het gunstige moment af te wachten.
Pastoor Keil was op de vingers

getikt omdat hij te weinig aandacht

had voor het vissersdorp: wanneer
de situatie niet noemenswaard ver-

beterde dan hadden ze dat maar te

rapporteren aan de aartspriester te

Zoeterwoude en Van Houten zou
daar dan wel een schepje bovenop
gaan doen En dat gebeurde een
maand lalcr Zandvoort schreef aan
de aarts-priester dat Keil hen liet

zitten. Keil verweerde zich met de
opmerking dat zij in Zandvoort een
kijk|e op hem hadden en Van Hou-
ten maakte de zaak rond door vast

te stellen ..dat eene eigen gemeente
eene merkbare invloed op het ver-

beteren der /eden heeft" (Archief

bisdom Haarlem 25 juni 1850). Dat
gat de doorslag, en op instigatie van
de rapporten van Van Houten werd
in sept. iN30 besloten dat Zand-
voort een zelfstandige gemeente
zou worden.

IN-GEZONDEN
Gaarne wil ik uw aandacht vragen voor
de rijwielstalling van de N.S. aan de
Vondellaan. Weliswaar een mooie stal-

ling maar je hebt er niks aan, want er

zijn andere lieden die hier iets van hun
gading uitzoeken, (dieven) Mijn vrouw
en mijn dochter moeten elke dag met
de trein mee. Ze zetten hun fiets dan in

de stalling maar mijn dochters fiets

heeft men al vijf keer trachten te stelen

waarbij steeds onderdelen werden ver-

nield, en de fiets van mijn vrouw is

tenslotte daadwerkelijk gestolen. (Hie-

van is melding gemaakt bij de politie).

Ik vraag me af: waar blijft de politie en
wat doen ze?

A.F. Doelitzsch

CeJsiusstraal

Zandvoort

Hatha Yogalessen

ZANDVOORT - M. i.v. 1 oktober

start Gonny van Huystee-Erisman ha-

tha yogalessen voor nieuwe leerlingen

in haar studio. Er zullen, bij voldoende
deelname, ochtend-, middag- en

avondlessen zijn.

Voor geïnteresseerden die eerst wat

meer willen weten over hatha yoga en

de aard van de lessen, is er gelegenheid

tot het bijwonen van een vrijblijvende

..kennismakingsles". Deze kennisma-
kingslessen /.uilen worden gegeven op
de woensdag- en vrijdagavonden in

september, aanvang 20.30 uur. Bel

voor nadere informatie: 17889.

V.O.S.-CUISUS
ZANDVOORT - De ..Plaatselijke

Vrouwen Overleggroep Stichting Eva"
in Zandvoort start op woensdag 16

september weer met een VOS-cursus.
(Vrouwen Onderzoeken hun eigen Si-

tuatie). De cursus wordt wekelijks ge-

houden in de Openbare Bibliotheek

van Zandvoort om 9.00 uur 's morgens.

Kinderopvang is aanwezig. Informatie

is verkrijgbaar bij Ria Bergwerf, tel.

16700 of bij Ingrid Veerkamp, tel.

14744. Daar kan men zich ook aanmel-
den.

(Ailvfnentic)

dure ski -uitrusting is niet nodig, een

stevige oude broek, trui en
f^j^^^.
SKI 'S

2_50j-
handschoenen is voldoende

Voor elke dag

vrij skien, een

heel laar lang

(tot 1 sept.

1982).
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NEEM SKI -LES (ji'uqci iui,wiiniwi'ii. oiu
)

OVERDAG (m.i.)iKl.iii t.'m vr,nljq tot 17 00 uur)

EN Ü KRÜJGT DE
SKI-PAS VOO, blechls 'S

HAAL SNEL ONZE GRATIS
KLEURENFOLDER >i.,'t .iiie

intormdliu.of l)i'IO?;)03 10138
Ivaii 12 00 20 00 uur ,s de ri'cuptic

elke (lag geopond)

DE fVlEERBER^
HOOFDDORP
Volg de borden "sport -complex"
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Voordelig en lekker eten, waar kan dat nog
tegenwoordig?
In een restaurant of een bistro kost een hoofd-

gerecht zomaar f 30.- . Dan is een familie met
bijvoorbeeld 2 kinderen al gauw f 150.- kwijt!

DAT IS NU VOORBIJ!

Gezellig buiten de deur eten voor f 20.- a f 25.-

per persoon (voorgerecht plus hoofdgerecht

plus nagerecht, compleet met glas wijn);

HET KAN WEER!

HET RESTAURANT IS JUIST BEDOELD
VOOR U DIE GEZELLIG WILT KIJKEN
NAAR DE SKIËRS!

De piste is 's avonds feestelijk verlicht.

Waar vind je zoiets unieks tijdens het eten?!

Er is altijd wel bedrijvigheid. U hoeft zich

geen minuut te vervelen.

Ook met kinderen is "De Meerberg" gezellig.

Die zullen het zeker geweldig vinden om bij

de baan eens een kijkje te nemen.

In de stad eten? Waar laat je de auto?

En tijdens de maaltijd is er vaak zo weinig te

beleven ! Restaurant "De Meerberg" ligt in

Hoofddorp, in het hart van de Haarlemmer-

meer. Dus: gemakkelijk en snel bereikbaar,

van waar u ook woont in de Randstad!

Arnolduspark 10, Hoofddorp

KOOFDDORP
OAOHOEVtOOflP
ZWANENBURG

O
NIEUW VENNEP

WINKELCENTRUM
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«""ffineerde To^tlf" '""''"Jke

'•UL^rccept, ""'Sens speciaal

KiPPEsOEP
kop heldere k,npesc^„

TOMATENSOEP

SOEP Van DE DAG
aanbeuolcr.'

"^

4.75

5.95

lot 10 jaar

9.50 I

«V"

jpiCKYDAP
' Kopjcsocp

iliics zelf „,
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\ DOMPIDOE

,
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JJsje mei verrassini'
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««'NTPANNETJE °'^""'""-

<iopcru,iies enfrUeV" *'°*'" ^Z"^*.

WIENERSCHNITZEL

KIPSTEAK •'MARyi^ZT
'""""""""

KIPFILET "MOSKOV

"'enringen. roo«'"„''*S^'""''. P°P">"'.

CORDON BLEU
""""'''«^ *"°^W

roomsaus en een uitieh^f^"""

'

^'«T.^,GNON.
'"''°"'""'''-

^em hebben mlf,^' " """" ''oe u

15.95

17.95

17.95

2.50
2.75
2.75

CHIPOLATA.PUDDiNr

SORBET

'^'''- fruit en sC^o"^''"'"-
DAME BLANCHE
'^yo' portie van,lle.rn„r„
overgoten met eenu,n^""lf
«"^ en een toef"C^^ chocolade.

COUPE "MEERBERG"
'-^rdVerenTn'X"Pf--etoan.lle..
bedekt me,Zue"s^°J^V°°'"'J'-

£^yPE WEDERIK
''•'•'^'"•isie met verraaing
nirSH COFFEE
fpcctaal aanbeunU^
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echte Ierse wAijtv Iff"f''«"*e^
^-Oovenoph^A^l^^ff"

4.95

5.95

4.50

HUISWIJNEN

Rood. Wil of rosé. '
Per fles
Per glas

LEEBFRAUMILCH

^en smakelijke Wijn'

BLAJiICDEBLANCS'
eemachte «;.//„ j
'"'de/:lfr'eZ,T'>gew.jn

MATEUS ROSÉ
aie kent u vast u/el!

COTE DU RHONE
^PPellation Contrólée 1970

9.95
2.25

14.95

15.75

15.95

16.75
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Officiële

VoiviMlealer

H. P. Kooijman
bv

ZANDVÖORT

'

Bradarodastraat 8,

talafoón 02607-13242
Oók voor diverse

merken mrvil-BUto's.

. volvo, .

SPORT CESMTER

Zandvoort A. J. v. d. Moolenstraat47,
telefoon 15829-13965

Heemstede, zaal Dreefschool,
Julianaplein 1

Laaï juist in deze lijd uw kind judo leren.

Karaktervormend zelfvertrouwen.

KortonT,een sport die uw kind niet mag
missen!

Clubs in de leeftijd van;

6-7 jaa/, 8-9 jaar, 10-12jaar, 13jaar en ouder,

Eerste kwaliteit,

handgekloofd

OPENHAARD-
HOUT

2 m' thuisbezorgd
v.a.f 200,-.

B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,

Santpoort, tel. 023-

375381-314107.

l iki AiT^cl.n) >.i"i
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t n y.in hjlftwcc k)t
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U l)rnt wclkori

TË KOOP
AANGEBODEN

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e. o.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxdicurs onroerende goederen
Adnaan Pduwlaan 27 29 te Heemslede Tel 023 288560 "

Houdt zondag
27 september vrij.

Voor een

demonstratie-show
met verdedigings-, speur- en politiehonden.

MANEGE V.D. BERG
Keesomstraat - Zandvoort.

Inl.: tel. 02507 -13250.

JOEGQSLAVISCH RESTAURANT I

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf 16.50
Reserveringen vanaf 15.00 uur, tel. 286285.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/ Aerdenhout)

Rectificatie

REÜNIE
"MAARTEN VAN DER VAARTSCHOOL"

Chr. L.T.S.
Bisschop Koenraadstraat 14,

Postbus 24 - 3640 AA Mijdrecht
Tel. 02979 -1540.

Dit jaar bestaat onze school 25 jaar.

Wij nodigen daarom oud-personeelsleden
en oud-leerlingen uit om dinsdag 22 septem-
ber a.s. tussen 20.00 en 22.00 uur in ons

schoolgebouw aanwezig te zijn.

(Consumpties voor eigen rekening).

Wij verzoeken u vriendelijk om. indien u komt,
dit vóór 12 september a.s. telefonisch -of

'

schriftelijk te laten weten.

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: JERZY KATLEWICZ

WINTERSERIES 1981-1982 Concertgebouw Haarlem

Gastdirigenten:

SERIE A

SERIE B

SERIE C

SERIE Z

ROELOF VAN DRIESTEN, TILO LEHMANN, JACOUES MERCIER,
DAVID PORCELIJN, ELYAKUM SHAPIRRA
6 dinsdagavondconcerten op
6 okt,, 3 nov., 1 dec, 12 jan., 2 febr., 2 maart 20.15 uur

solisten : PJOTR PALECZNY, MITSUKO UCHIDA - piano

ULF HOELSCHER, EDITH VOLCKAERT - viool

FRÉDÉRIC LODÉON - cello

GLEN WILSON - clavecimbel

abonnement 6 concerten ƒ 80,- losse kaart ; 16,-

6 vrijdagavondconcerten op
16 okt., 13 nov., 11 dec, 8 jan.. 12 febr., 12 maart 20.15 uur

solisten : ARNALDO COHEN, DANIEL WAYENBERG - piano

JEAN-JACQUES KANTOROW, AARON ROSAND - viool

GODFRIED HOOGEVEEN - cello, JACQUES MEERTENS - klarinet

abonnement 6 concerten ƒ 70,— losse kaart ƒ 14,

—

3 vrijdagavondconcerten op
23 okt., 18 dec 19 febr.

solisten : GIJSBERT BETHS - viool

JARD VAN NES - alt, HENK VAN ULSEN - voordracht
KOOR KATHOLIEK HAARLEM

;>0.15 uur

abonnement- 3 concerten / 35,- losse kaart ) 14.-

14.30 uur

piano

3 zondagmiddag lamilieconcerten op
22 nov.. 17 jan., 21 maart

solisten . BRUNO LEONARDO GELBER
THEODORA GERAETS - viool

ROBERTA ALEXANDER - sopraan

abonnement 3 concerten ƒ 35,— losse kaart / 14,

—

abonnement kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van volwassene(n)

ƒ 9,— losse kaart / 5,

—

advies minimum leeftijd kinderen 6 jaar

combinalie-abonnemenl SERIE A-^ B
combinatie-abonnement SERIE A-fC
combinatie-abonnement SERIE B-+C
passe-partout SERIE A-t B-t C

Abonnementsverkoop en plaatsbesproken bij het Concertgebouw
van 10 tot 15 uur, telefonisch 023- 32 09 94 van 12 tol 15 uur

Uitgebreide pro'spéktgs' rrtef gegevens over programma's en solisten verkrijgbaar bij het Concertgebouw
en de administratie' van\hèl N P O., telefoon 319248

/ 140,—

/ 105,—
ƒ 95,

~

/ 165,—

Lange Begijnestraal 13
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Ron Phaff Nederlands kampioen langebaan

Zwemver. Zeeschuimer heeft

topzwemmers in gelederen
ZANDVOORT - De Zandvoortse

Zwemvereniging De Zeeschuimers on-

dergaat op dit moment een geweldige

ontwikkeling. Met ingang van I septem-

ber zijn een aantal nieuwe leden geregi-

streerd die hun sporen in de zwemsport

reeds verdiend hebben en nog menig-

maal van zich zullen laten horen. Onder
een tiental nieuwe leden bevinden zich

namelijk enige topzwemmers en zwem-
sters die Nederlandse rekords bezitten

of een Nederlandse titel in de wacht

hebben gesleept.

Voorzitter Dick ter Heijden is bijzon-

'der verheugd over zijn nieuwe aanwin-

sten. „Enige toppers in je vereniging is

zeker belangrijk voor de verdere ont-

wikkeling, al zullen we zeker het ont-

spannend zwemmen niet minder bege-

leiden. De belangrijkste redenen van

de overgekomen zwemmers en zwem-
sters is de gezellige en sympathieke

sfeer in de club", aldus Ter Heijden.

Bij een nadere beschouwing van de

nieuwe leden, blijkt inderdaad dal

Zandvoort enige toppers bezit. Ron

Phaff, 19 jaar en leider in het huidige

langebaanklassement. De resultaten

van jl. weekend maken deze zwemmer
reeds officieus kampioen van Neder-

land langebaan. Mare Hommes, 19

jaar, de sterkste schoolslagzwemmer
van Noord-Holland op de 100 en 200

meter. Ria Willemse, 17 jaar, Neder-

lands recordhoudster op de 200 meter

schoolslag senioren. Petra Hillenius,

drievoudig Nederlands kampioene op
de schoolslag, 13 jaar oud en samen
met Ria Willemse topiwemsters op de
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langebaan-evenementen. Dan is er

Coen Lucas, 18 jaar, een sterk opko-
mend langebaanzwemmer en Marjo-
lein Phaff, 17 jaar, die al enige ere-

plaatsen heeft bereikt op Nederlandse
zwemkampioenschappen. Ook de nog
zeer jonge nieuwe leden bezitten veel

talent. Nico Wempe, nog maar II jaar,

2e op de rugslag bij de Nederlandse
kampioenschappen, en Ingrid en Sand-
ra Fitte en Eric Wempe zijn opkomen-
de jeugdtalenten.

Trainers

Om al deze talenten goed te kunnen
opvangen hebben De Zeeschuimers
twee nieuwe trainers aangetrokken.

Agnes van Loon en Frank Philipoom
zullen samen met enige trainsters en
begeleiders de wedstrijdploeg, de wa-
terpoloteams, het kunstzwemmen en
het recreatief en elementair zwemmen
gaan begeleiden.

Agnes van Loon, 20 jaar, gaat zich

vooral toeleggen op de jongeren. Zij

was zelf finaliste op een Nederlands
zwemkampioenschap en speelde dames
waterpolo. Frank Philipoom is stude-

rende op het CIOS en ca. gediplo-

meerd zwem- en waterpolotrainer. De
begeleiding van vooral de ouderen en
de wedstrijdploeg is zijn taak. Maar
ook de wateqwlo-afdeling zal hij pro-

beren op een hoger niveau te brengen.

Door al deze positieve ontwikkelingen

zal het ongeveer 150 leden tellende

Zeeschuimers, de wedstrijdploeg kun-
nen uitbreiden van 25 naar 40 zwem-
mers, waarbij vooral de jeugdwedstrij-

den en de verenigingskompetitie cen-

traal staan.

Niet alleen het wedstrijdzwemmen
heeft de volle aandacht. Ook de water-

jxilokompetitie belooft het nodige
spektakel in het zwembad De Duinpan
te geven, terwijl de afdeling kunst-

zwemmen in haar korte bestaan, reeds

opmerkelijke resultaten te zien heeft

gegeven. Kinderen tot 14 jaar hebben
zich vaak waargemaakt door de diverse

diploma's te behalen, doch ook boven

14 jaar is het mogelijk deze sierlijke

sport te beoefenen.

Uit het trainingsschema blijkt dat De
Zeeschuimers volop willen meedraaien

in het wedstrijdzwemmen. Vanaf
maandagmorgen tot en met vrijdag-

morgen, van 5.30 tot 7.30 uur, dienen

de wedstrijdzwemmers hun baantjes te

trekken terwijl ook op vrije middagen
en op de zondag nog enkele uren

getraind dient te worden.

Doch ook de recreanten worden niet

vergeten. Deze krijgen op de vrijdag-

avond de volle aandacht. Ook niet-

leden worden in staat gesteld om met
de zwemsport kennis te maken. Een
keer per maand kan men daarvoor
terecht in De Duinpan.

Langebaan-kampioen

Tijdens de wedstrijden van jl. weekend
is het nieuwe lid van De Zeeschuimers
Ron Phaff er in geslaagd de titel in het

langebaanzwemmen te pakken. De
wedstrijden, zaterdag in de Delftse

Hout, waren toch succesvol voor De
Zeeschuimers. Ron Phaff verbeterde

het seizoenfecord op de 2 km school-

slag heren met een tijd van 30.21.0, Ria
Willemse verbeterde het seizocnrecord

bij de dames, met een tijd van 31 min.
rond. De oude recordhoudster, clubge-

note Petra Hillenius, eindigde als 2e in

31.00.7.

Ook Mare Hommes en Cocn Lucas
zorgden voor goede prestaties. Hom-
mes werd 4e en Lucas 5e in een nieuw
persoonlijk record, doch de laatste

werd gediskwalificeerd. Bij de dames
realiseerde Emmy Koning ook een
uitstekende tijd: 33.35.0.

Bij de wedstrijden van zondag in het

kanaal van Walcheren bij Vlissingen,

waren De Zeeschuimers opnieuw in de
voorste gelederen te vinden. Ron Phaff

eindigde als 2e op de 3 km schoolslag in

de prima tijd van 46.31.0 achter Wim
Zwiers uit Breda, die I seconde eerder
aantikte. Door dit resultaat is Ron
Phaff nu reeds officieus kampioen van
Nederland langebaan schoolslag 1981.

Nadat hij in 1977 de titel wist te pakken
moest hij de daarop volgende jaren

steeds met een tweede plaats genoegen
nemen.
De Zeeschuimers Mare Hommes en
Coen Lucas legden respectieveljk be-

slag op een 3e en 6e plaats, in de tijd

van 46.32.0 en 47.58.0.

Waterpoiotoernooi

Ook voor de waterpoloërs stonden er

dit weekend wedstrijden op het pro-

gramma; 16 verenigmgen met 43 teams
streden met elkaar in een toernooi in

Lelystad. Twee dagen waterpolo zorg-

den voor uitstekende wedstrijden met
als resultaat een 6e plaats voor het

poloteam van De Zeeschuimers.

Unicum goed vertegenwoordigt

bij sportevenement Ameland
ZANDVOORT - Deze week zijn min-
der-validen aktief bezig op Ameland.
Want daar wordt voor de 4e maal
Nederlands grootste sportevenement
voor minder-validen georganiseerd.
Van maandag 7 t/m 12 september
worden daar toernooien en wedstrijden

georganiseerd voor tafeltennis, rol-

stoelbasketbal, handboogschieten, zit-

volleybal, rolstoelslalom en rolstoelma-

rathon. Uit heel Nederland komen de
deelnemers om aan dit geweldige fes-

tijn deel te nemen.
Ook Unicummers zijn daar met een
behoorlijke delegatie om de kleuren
van Zandvoort te verdedigen. En zij

hebben op enige onderdelen zeker een
goede kans om eerste prijzen te win-
nen.
Aan de rolstoelmarathon doen mee:
Jan Snijders, Willem van de Bosch en
Helga Stel-v.d. Horst. Voor het tafel-

tennistoernooi hebben ingeschreven

van Unicum: Lucas Schuring, Anneke
Pool en Helga Stel-v.d. Horst. Alle

drie maken zij een goede kans op
ereprijzen.

De grootste belangstelling wordt echter

gevormd door de handboogschutters

van Unicum met Willem van de Bosch,
Anneke Pool, Hermine Paap, Hans
vermaas, Ad de Gooyer en Johan
Kandhai.

Kampioen

Tijdens nationale wedstrijden op zon-

dag 30 augustus jl. in Doorn wist Johan
Kandhai zoveel punten te schieten op
de korte baan, dat hij daarmede de titel

kampioen van Nederland in ontvangst

kon nemen. Een geweldige sportieve

prestptie waarmee hij op Ameland
zeker tot de kanshebbers zal behoren.

Natuurlijk is het leuk en geweldig om

tot de winnaars te behoren. Maar op
Ameland zullen zij vooral met andere
minder-validen een gezellig feest ma-
ken dat met allerlei andere feestpro-

gramma's elke dag wordt afgewisseld.

Tafeltennis

A.s. zaterdag 12 september zullen de
eerste kompetitiewedstrijden van S.C.

Unicum van start gaan. Alle vier de
jeugdteams zullen hun eerste wedstrijd

in Stichting Nieuw Unicum om 10.00

uur beginnen.

Het Ie team met Arlan en Patrick

Berg, Randolph Ramalho gaan het

opnemen tegen GTTC 6 uit Haarlem,
Unicum 2 met Roy van der Laan, Wim
van Veenendaal en Peter Bol gaan
proberen Castricum 2 te verslaan. Uni-
cum 3 met Jaap Water, Robert Balk en
Keesjan Wijsman moeten het opnemen
tegen het Unicumteam 4 met Frits van
Varik, Oscar Lohuis en Floris Wies-
man.

Receptie ZVM
ZANDVOORT - I.v.m. het 40-jarie

jubileum wordt er door ZSV Zand-
voortmccuwen a.s. zaterdagmiddag

een receptie gehouden. Belangstel*

lenden kunnen hiervoor terecht in de

kantine van de jubilerende vereni-

ging aan de Vondellaan, aanvang

15.00 uur.

's Avonds is er om 20.00 uur een

reünie voor spelers en oud-spelers

met eventuele partners. Ook dit

feestelijk gebeuren vindt plaats in de
kantine aan de Vondellaan.

(Advertentie)

hi-fiK^èt4V»
EEN TOPMERK GELUIDSAPPARATUURDATTEBCTALEN IS

isweerde eerste met het

dubbel-cassette
deck—

^

(High-Speeci Dubbing Cassette DcckTA-W80)
Een wereld van nieuwe mogcli|kheden voor hifi-cnlhousiasten:

- kopieren op dubbele snelheid vnn lape 1 naar tape 2
- aulomalisch achter elkaar alspelen van tape 1 en tape 2
-gelijk alspelen van tape 1 en tape 2
- en nog veel n leer mogelijkheden

.

wij demonstreren u dit graag.

Peeters Zandvoort B.V.

Hallstraat 56 -Zandvoort -Tel. 02507-1 3618

Tweede Louis Blok Rapid

schaaktoernooi succesvol
ZANDVOORT - Het is toch wel een

fascinerend spel, het schaakspel dat

mensen gevangen houdt in de ban van

het zoeken naar oplossingen. Een spel,

welhaast zo oud als de mensheid zelve,

waarbij zich steeds nieuwe gezichtspun-

ten en andere combinaties gaan voor-

doen.

Jong en oud, geleerd of ongeletterd,

onder al deze categorieën treft men ze

aan, dat is altijd al zo geweest en zal ook
wel altijd zo blijven. En ook onze
gemeente mag zich verheugen in een

bloeiende plaatselijke vereniging, waar-

voor de interesse nog steeds groeiende

is, vooral ook - en dat is zeer verheu-

gend - onder de jongeren. Wie zich

eenmaal in dit spel heeft verdiept, raakt

er niet meer van los, maar keft als 't

ware in een andere wereld, waarbij hen
buiten het spel, weinig of niets meer
interesseert. Dat is het wonderlijke van
dit spel, dat onuitputtelijke mogelijkhe-

den biedt en waarover zelfs de aller-

grootsten der aarde zich met een ware
hartstocht en ernst gebogen hebben.

Zo was het ook zaterdag jl. weer
tijdens het in het Gemeenschapshuis
gespeelde zgn. 2de Louis Blok Rapid
toernooi. Ondanks het stralende, hete

weer, en het strand dat lokkend riep,

had zich in de grote zaal een vijftigtal

deelnemers gemeld, over welk resul-

taat de organisatoren, die weer voor
een voortreffelijke organisatie hadden
gezorgd, zich zeer tevreden betoonden.

Van 's morgens halftien tot 's avonds

vijf uur werd er om de eer gestreden.

Toen kon de wedstrijdcommissie, be-

staande uit de heren Olaf Cliteur, Kees
Koper en Volkert-Jan Stouten de ba-

lans gaan opmaken, waarvan de eind-

uitslag als volgt luidde:

Groep 1:

1. K. Steijn, Santpoort; 2. T. Klein,

Badhoevedorp; 3, R. Mol, Heemstede.
Groep 2:

1. R. v.d. Aartweg, Onbekend; 2. R.
v.d. Wezel, Haarlem; 3. S. Groot,

Krommenie.
Groep 3:

1. J. V. Dijk, Lisse; 2. S. Dekker,
Krommenie; 3. P. v.d. Bos, Bloemen-
daal.

Groep 4;

1. A. de Visser, Schagen; 2. B. Go,
Haarlem; 3. M. Herruer, Bennebroek.
Groep 5:

1. F. Pijpers, Haarlem; 2. S. Duinmaij-
er, Schagerbrug; 3. J. Poach, Enkhui-
zen.

Groep 6:

I. A. Go, Haarlem; 2. B. de Vries,

Haariem; 3. E. Geerts, Zandvoort.
Groep 7:

1. P. Koomen, Haarlem; 2. J. Law,
Amsterdam; 3. T. van Erp, Zandvoort.

Jeugdgroepen
Groep 8:

1. H. Schmitz, Amsterdam; 2. J. Titu-

laer, Aerdenhout.
Groep 9:

1. M. Bantz, Aerdenhout; 2. B. Weve,
Zandvoort.

De vele fraaie prijzen werden met een

toepasselijk woord door de voorzitter

van de vereniging uitgereikt. Ook dit-

maal bestonden deze uit een groot

aantal bekers.

Men huldigt het standpunt, dat op een
toernooi, waar alleen maar bekers te

winnen zijn, de ware schaker naar

voren komt. Diverse toernooien, waar
met een groot prijzengeld gewerkt
wordt, leveren veelal schakers op, die

het gaat om het te verdienen geld, de

zgn. ,,broodschakers", die de Zand-
voortse Schaakclub angstvallig wil uit-

schakelen, hetgeen vanzelfsprekend

het gehalte van de wedstrijden en de
sportiviteit er van ten goede komt.
Zoals reeds gezegd, was dit jaar de
deelname van de jongeren verheugend
groot. Men stelt zich voor, het derde

Louis Blok Rapid toernooi, weer ter

opening van het dan nieuwe te begin-

nen seizoenen, te houden in april 1982.

Heden, donderdagavond, aanvangend
om 7.00 uur begint in het Gemeen-
schapshuis weer de gewone jaarlijkse

clubcompetitie. Dames en heren, jong

en oud, zijn daar van harte welkom.
Het bestuur zult u te allen tijde bereid

vinden, u in alle opzichten met raad en

daad terzijde te staan, speciaal wat

betreft de beginnelingen.

Van harte wens ik onze actieve Zand-

voortse schaakclub een succesvol sei-

zoen.
K.Sr.
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ZANDVOORT - Terwijl de compe-

titie in de KNVB-kIa.ssen nop even

op zich laat wachten, is de onder-

handeling HVB aangevangen met
de eerste wedstrijden. TZB moest

aantreden tegen Ado'20 en had

daar totaal geen moeite mee. Het

werd een zeer saaie vertoning die

TZB zegevierend afsloot met de

stand 7-1. De uitslag had echter

zeker het dubbele kunnen zijn in-

dien de Zandvoorters de goede mo-
gelijkheden hadden benut.

Door doelpunten van Henk de Reus en

Ab Bol nam TZB vrij snc! een 2-0

voorsprong, die het verder rustig heeft

uitgebouwd. Te rustig som.s, waiirdoor

enige kansen werden gemist. Ado'20
kon slechts weinig aanvallend spel laten

zien, zodat het voetbal zich voorname-
lijk op de helft van de Heemskerkers
afspeelde.

Het eentonige spel werd slechts opge-
luisterd door enige fraaie treffers van

de TZB vnorwaartsen. Tweemaal Rnn
Zwemmer en Wim Koning en eenmaal
Roy Aubcrlen schroefden de stand

hoog op. Slechts een keer braken de
Heemskerkers door, waardoor de eind-

stand op 7-1 werd bepaald. Ondansk
het weinig aantrekkelijke spel toch een
goede start voor TZB, was het nodige

vertrouwen voor de komende wedstrij-

den geeft.

Dames

Het gepromoveerde damcstc.im v.m

TZB speelde een redelijke pariii leccn

Beverwijk en i-orgde vernissend vodi

een 3-2 tiiomf. Het /.ag er iii de

beginfase geenszins naar uit dat de

Zandvoortse dames zouden zcizevie-

ren. Een wat beter Beverwijk ?clte het

Zandvoortse doel onder druk. doch

doelpunten leverde dit niet op. Een
snelle uitval in de 13e minuut zorgde

zelts voor een 1 -O voorsprong voor

TZB. Nikie Valkestcijn rondde goed
voorbereidend werk van Edith Pools

af.

Lang heeft de voorsprong niet stand

gehouden, daar twee miiuiien later de

gelijkmaker reeds in het net lag. TZR
werd nog meer op eigen heltt terugge-

drongen. Onderde pressie van Bever-

wijk bezweken de Zandvoorst dames
in de 28e minuut, 1-2. TZB w.is aange-

slagen en er hing ccn derde doelpunt m
de lucht. Doch uit een van de schaarse

uitvallen zorgde Edilh Poots ^eer ver-

rassend voor de gelijkmaker. 2-2.

Gesteund door de/.e gelijkmaker kwam
TZB na de rust heter in helt ^pel en

werd dan ook iets sterker. Al vnj snel

leverde het betere spel de beslissende

treffer op. Opnieuw was hel Nikie

Valkesteijn. die de bal in hel net

kogelde. TZB bleef de betere ploeg en

kon de verdiende winst gemakkelijk

vasthouden.

ARTSEN: Huisartsenpraktijk Bou-
man. Mol en Ridderbos.

Arts: F.N. Ridderbos, Emmaweg 5,

tel. 12633.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth tel.

Kerkdiëhstenm
Zondag 13 september

Hervormde kerk. Kerkplein:

10.00 uur Gemeenschappelijk Her-
vormde/Gereformeerde dienst in de
Gereformeerde kerk, Julianaweg 15.

Voorganger Vicaris Th.J. Haitjema
van Zandvoort (Ned. Herv.).

In de Calvijnzaal van de Gereformeerde
kerk, Julianaweg 15:

10.00 uur Gemeenschappelijke start

van het winterwerk van de Jeugdkapel.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:

10.00 uur zie agenda Hervormde kerk,

óók voor de Jeugdkapel; 19.00 uur

dienst, verzorgd door medewerkers van

de Gemeenschappelijke werkgroep.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15:

10.30 uur mevr. drs. A.A. in 't Veld,

Rem. pred. te Haarlem.
Rooms Katholieke kerk

Parochie St. Agatha, Grote Krocht:

zaterdag 12 september: 19.00 uur eu-

charistieviering met orgel en samen-
zang.

zondag 13 september 8.45 uur stille

eucharistieviering; 10.45 uur eucharis-

tieviering met medewerking van het

Jeugdkoor ,,St-Agatha".

Radiokerk Blocmcndaal, Vijverweg 14:

9.30 uur ds. E.Th. Thijs gemeenschap-
pelijke dienst met de Nederl. Hervorm-
de kerk (Kerkendag); 19.30 uur ds.

L.J. Boeyinga.

Nieuw Apostolische kerk: tot nadere

aankondiging zondag 9.30 en 16.00 uur,

woensdag 20.00 uur diensten in gebouw
Madocrasiraat 1, Haarlem-Noord.
Volle Evangelie Gemeente:
zondagmorgen 9.45 uur dienst in ge-

bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.

Geboren: Bianca Michelle, d.v.

De. E.M. Hofstra en A.J. Velthuijscn

Ondertrouwd: E.H. Aarens en C.B.
Stuijfzand

Gehuwd; M.H.P.M. Eijsvogel en
A.J.M. Stalenhoef: ThG.M. Maas en
A.P. Westenveele
Overleden: Josina M. Graaf geb. Lok-
kerbol, 73 jaar; Johanna Timmerman
ceb. Peper, 76 jr.; Catharina Heuvel,
77 jr.

(Advertentie)

¥\\Mmn
Vrijdag 11 soplernbcr 21 00 uur

Bilitis van Davicl Hamillon

Toegang vrij

FONOTHEESC
Openingstijden:
maandag 19 00-21 00 uur.

vrijdag 15 00-17 00 uur

vrijdag 19 00-21 00 uur

Aanwezig 930 klassieke platen,

500 populaire platen. 350 lazz-

platen, 1200pop-platon 100

platen met volksmuziek, 100

kinderplaten un 100 platen met
literatuur en gesproken v/oord.

Prinsëssevv^/ZahdvQort

13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

TANDARTS: Telefoon 023-313233.

WIJKVERPLEGING
Zr. T.v.d. Spek, Van Lennepweg 42hs,

Zandvoort, tel. 18741.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,

andvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023-

3233.

lERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel. 023-320202 (dag

en nacht).

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

POLITIE: telefoon 13043.

BRANDWEER: telefoon 12000
TAXI: telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT: Noorder-
straat 1, telefoon 13459 (b.g.g. 023-

320899 of 320464).

Spreekuur op werkdagen van 9.00 to

10.00 uur, maandagavond van 7.00 to

8.00 uur. Verder volgens afspraak.

Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten

verbonden zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT:
voor informatie, advies en hulp, tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk

postbus 100, 2040AC Zandvoort.
WETSWINKEL: Gemeenschapshuis.
Louis Davidsstraat. Eerste en derde
woensdag van de maand van 17.30 tot

18.30 uur.

CRISISCENTRUM: Schotersingel 2,

Haarlem, tel. 023-256198. Geeft direkt

hulp wanneer u die nodig heeft bij

acute problemen.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD: telefoon 18083.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen 023-319191. Be-

steld vervoer 023-319277,

WERKLOZENCOMITÉ: spreekuur

iedere maandagmorgen van 11.00 tot

12.00 uur in de openbare bibhotlieck.

Op dat tijdstip ook telefonisch bereik-

baar onder nr. 14131.

ZANDVOORT - De waterstanden

voor de komende week:
Datum HW L\V HW LW
10 ,sept 1 02 8 s7 n.'},! 21,28

H sepl 2.12 10.16 14,38 22,37

12 sept 2..Sy n,24 15 22 23,26

13 sepl 3.3! 12 1') 15 5(i

14 sepl J.12 (i.i!5 \ti.M 13 Os-

15 sepl 4..>S 45 17,14 L- 4ti

1(1 sept 5.32 I 3! 17, .s5 14 1!

17 sept h.m 2,19 18,32 14.17

Maansianden: maandag 14 september
VM 5.09 uur

Woensdag 16 september spnngtij.

d. WUKFF
S

Al het gocjc. dat

't 'idtzoert ons non
nog geejl, /s 'n

lekkere en \velkoinc

inegift.
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U weet wel, van die lekkere snacks, zoals: D Saté speciaal

i I iS3i (eigen produiit) enz. enz.

15^ ';!•„ V.; i-r,:, ,, mm}
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mmht Op de Grote Krocht

HETENIG ECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

* L'c bekende witieMercedessen

% Mercedes Old-iimer 1935 type 320
* Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden

Ook in combinatie mogelijk.

Grote Krocht 18. Zandvoort, telefoon 02507-12600

Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
Admin. Zandvoonselaan 140, Heemstede,

telefoon 023-241760, tussen 10.00 en 16.30 uur.

Taxi dag- en nachtservjce. Tevens rijwielvcrhuur.

Voor sportief"

elegante vrouwen!

'daéwmêimadê.
Grote Krocht 19, Zandvoort.

Telefoon 02507 - 1 787»-

Vnjdag koopavond.

Onbekend maakt
onbemind

Rijwielhandel BOS
voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KlS-sleutelservice

en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krociit
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Staatsloterij:
bestelde loten vóór vrijdag

11 september afhalen.

Uw adres voor:

BOEKEN
TIJDSCHRIREN
STRIPBOEKEN
KANTOOR-
ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOnO

UW huisdieren, maar

voor uw huisdieren bij

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort

Ël

Grote Krocht - Telefoon 14404

Rosaki-druiven
heerlijk zoet

WIE heeft er (JUT.

zomer-
iisjisje of

etage
tr huut^

ro"4öO p.m
Telefoon 0250713084
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Aktie gesteund door Werkgroep Huisv^ting

Karel Doormanschool gekraakt,

weer ontruimd en gesloopt
ZANDVOORT - In de nacht van zaterdag en zondag hebben een groep

Zandvoortsc woningzoekenden de leegstaande Karel Doormanschool aan
de Burg. van Alphenstraat gekraakt. Erg lang heeft de bezetting van het

gebouw niet geduurd want het bleek dat een ploeg slopers de dag daarvoor

ai een begin had gemaakt met de afbraak van de oude school en na het

weekend kwamen de slopers dan ook terug om het karwei af te maken. De
krakers hebben toen de school weer verlaten, maar desondanks vinden zij

dat de korte aktie wei degelijk nut heeft gehad: De aandacht is weer

gevestigd op de schrijnende woningnood in de badplaats en op de -naar

mening van de krakers- schandelijke manier waarop het gemeentebestuur

met de gemeenschapsgoederen omspringt.

werkgroep huisvesting zeker ook al

gebeurd, ware het niet dat de stuur-

groep nog nooit door de wethouder bij

elkaar is gebracht. Afgelopen juni

stond er wel een vergadering van de
stuurgroep op de agenda maar deze
werd op het laatste moment door de
wethouder afgelast.

De Werkgroep Huisvesting, die zitting

heeft in de stuurgroep, zegt het een
schandalige zaak te vinden dat het pand

nu gesloopt gaat worden zonder dat

daarover overleg is geweest met de

stuurgroep.

De gemeente zegt in reactie dat er wel

degciyk gedacht is aan tijdelijke bewo-
ning van de Karel Doormanschool,

maar dat hiervoor een aantal kostbare

ingrepen nodig zouden zijn. Omdat dit

nnanciccl niet haalbaar was heeft het

college besloten de school te slopen.

De heer Hordo.

ZANDVOORT - De Canadese za-

kenman Hordo heeft afgelopen

week overeenstemming bereikt niet

de Ccnav, de exploitant van Zand-

voorts circiiu. over de overname
van hel aandelenpakket. De heei

Hordo, die /ich ook al de cij^enuar

mag noemen van hotel Bouwes en

het Palace hotel in Zandvoort. was

al geruime tijd in ondcrhandelini;

met de Ccnav over de overname
van het circuit. In eerste msl.mtie

mislukten de/.c onderhandelingen

omdat de Canadees niet aan de

voorwaarden van de Ccnav wilde

voldoen. Men had namelijk geëist

dat de exploitatie op de/elfde voet

zou worden voortgezet, hetgeen in-

hield dat er op het circuit ook
clubwcdstrijden en niet conimereie-

Ic wedstrijden gehouden kunnen
worden. Hordo was daar in eerste

instantie niet voor te porren, maar

heeft nu de/e eis ingewilligd.

De vraag bli|tt echter of het circuit

van Zandvoort nog kan blijven

voortbestaan, want de provincie

Noord-Holland heeft het college

van Zandvoort onlangs medege-
deeid dat men met van plan is

onthefting te verlenen op de zone-
.rmgsrcgeling geluidsoverlast. Dat
betekent dat er geen races in de
formule i. II en III gehouden mo-
gen worden, zonder dat er allerlei

geluidswerende voorzieningen zijn

getroffen. Zowel de gemeente
Z.indvoort als de Ccnav hebben niet

het geld om dergelijke voorzienin-

gen aan te brengen.

Ot de Canadese zakenman wel het

geld voor die voorzieningen op tafel

wil leggen is niet bekend.

De Karel Doormanschool moet ge-

sloopt worden om plaats te maken voor
sociale woningbouw. Het is echter niet

zo dat er direct na de sloop begonnen
kan worden met nieuwbouw omdat
geluidsoverlast van het circuit óók op
deze plaats woningbouw in de weg
staat. Zolang het circuit nog bestaat

kan er dus op de plaats van de Karel

Doormanschool niet gebouwd worden
en zal er tot in ieder geval eind "83 een
open plek in de Burg. van Alphenstraat

te zien zijn.

De Zandvoortse woningzoekenden ui-

ten in een persverklaring hun ongenoe-
gen over de manier waarop de beslis-

sing over de sloop genomen is. Volgens

hen heeft het college van b en w zonder

daarover de betreffende raadscommis-
sies te raadplegen opdracht gegeven

het gebouw onbruikbaar te maken.
Daarna zou pas toestemming voor

sloop aan de raad gevraagd worden.
Dat bleek ook toen men afgelopen

zaterdagnacht de school kraakte. De
slopers waren de krakers voor geweest:

het plafond in de hal was voor een

gedeelte weggezaagd, het sanitair was
vernield en ook een klaslokaal was al

deerlijk gehavend onder de slopersha-

mer.

De Zandvoortse jongeren hadden het

plan om de oude school gedeeltelijk te

gaan bewonen en de overige ruimten

een zinvolle bestemming te geven als

buurthuis, of verenigingsruimte omdat
ook daar in Zandvoort een schreeu-

wend tekort is. zoals zij in hun verkla-

ring stellen. Men was bereid om hier-

over met de gemeente te onderhande-

len, en indien die daar niet op in zou

gaan. daar zelf voor te zorgen.

De werkgroep Huisvesting Zandvoort

heeft zich, middels een open brief, aan

de raadsleden solidair verklaard met de
krakers. Zij zeggen verbijsterd te zijn

over de plannen van het college om de
school te slopen, zonder dat er enig

zicht is dat er binnen enige jaren sociale

woningbouw gerealiseerd kan worden.
Ook volgens de werkgroep is dat name-
lijk onmogelijk zolang het circuit nog
niet is gesloten.

In de open brief noemen zij het onbe-
grijpelijk dat b en w buiten de gemeen-
teraad om, commissies en de stuur-

groep één- en tweepersoonshuishou-
dens om, hebben besloten het pand
,,onbruikbaar" te maken. De werk-

groep Huisvesting wijst de raadsleden

er op dat de voormalige bewoners van
het pand aan de Brederodestraat 1

destijds hebben aangewezen dat de
Karel Doormanschool uitermate ge-

schikt zou zijn voor de bewoning.
Diezelfde bewoners hebben toen ook
wethouder Van der Meije er op gewe-
zen dat er in Haarlem een stichting

bestaat' die ouöe 'scholcmals tijdelijke

huisvesting exploiteert.

De Werkgroep Huisvesting heeft toen

dan ook kontakt opgenomen met deze

Haarlemse stichting om voor de Karel

Doormanschool tot eenzelfde opzet te

komen. Men was van plan om deze

mogelijkheid binnen de stuurgroep

één- en tweepersoonshuishoudens na-

der uit te werken. Dat was volgens de De Karel Doonnanscitool. Zondagmiddag nog getooid met spandoeken, maandagmorgen weer verlaten.

Druk seizoen voor VMV

Evenemeiiteiico

grootse pianiien
ZANDVOORT - Dinsdagavond. 15

septemeber 1981 werd in het VVV-
kantoor te Zandvoort een vergadering

gehouden van de evenementencommis-
sie der VVV waarbij de resultaten van

het afgelopen seizoen 1981 werden
doorgelicht en de plannen voor 1982 op
een rij werden gezet.

Veel lof heeft deze commissie van de

zijde der toeristen en inwoners mogen
incasseren voor de vele evenementen
de afgelopen zomermaanden gehou-

den. Het IS zeker één van de drukste

seizoenen geweest. Besloten werd hel

seizoen 1982 in te gaan met de volgen-

de commissieleden, te weten Jan

Schuurman, Sylvia Holstcijn, Mickey
Keiler, Freddy Geertsema, Wim Kok.
Bep Roozen, Leo Bonkerk, Joop van

Droffelaar, Arend Franken. 1 lans Mol-

lerus. Ger Pols. Gonny Martius, Sytze

Zonneveld, terwijl het team onder
voorzitterschap zal staan van Jaap Met-

horst. Per jaar zal. i.v.m de aktualiteit

van de evenerr.enten en de te ge\en

inpulsen. van voorzitter worden veran-

derd.

issie heeft

¥Oor '82

De begroting voor 1982 zal op 22

oktober a.s. worden vastgesteld, terwijl

meerdere nieuwe initiatieven voor 1982

zullen worden uitgewerkt o.m. te we-
ten een modeshow in het zwembad,
grootsere opzet van de miss en mister

Beach-verkiezingen, standwerkerscon-

coursen (waarbij nu reeds pogingen in

het werk worden gezet om de nationale

titelstrijd hier ter plaatse te krijgen)

terwijl de normale evenementen zoals

de ballonoptochien, vismaaltijden mo-
gelijk in een , .nieuw jasje" zullen

worden gestoken.

Waar nodig en gewenst zullen de mede-
werkers van de evenementencommissie
hun medewerking verlenen aan de af-

zonderlijk Ie organiseren feestiviteiten,

zoals het jazz-festival, solex-races,

feestweck, etc. Tenslotte zal getracht

worden uiterlijk in november 1981 de

evenementenlijst voor 1982 zover mo-
gelijk gereed te hebben. Het spreekt

vanzelf dat alle uiteindelijke werkresul-

taten van de bovenvermelde commissie
worden cecoordineerd door het buro
van de WV.

(Advertentie)

wBONM
LAMSVACHt
siiède én nappa(oökgróte maten)

alle bekende merken o.a.
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donderdag koopavond

Haartem: Barteljorisstnat 20

(Uj deBnte MaiVt) / tel. (023) 31 26 5,5
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# Een van de lokalen in de

opdracht van de gemeente.

Karel Doormanschool: onbruikbaar gemaakt in

Campingbeheerder

bedreigd
ZANDVOORT - Vorige week dinsdag

werd politie-assistentie gevraagd door
de beheerder van de camping aan de

Boulevard Bernaart, omdat hij ^ich

bedreigd voelde door een 38-jarige

inwoner van Zandvoort. Toen de poli-

tie ter plaatse arriveerde bleken echter

zowel de dreiger als de cainpingbeheer-

der verdwenen. Even later evenwel trof

de politie de beheerder met zijn Land-
rover aan op de Boulevard Barnaart.

De man was totaal overstuur en werd
door de politie naar de camping bege-

leid. Daar aangekomen kwam de

Zandvoorter plots met een bestelwagen

de camping op rijden en trachtte be-

heerder aan te rijden, die gelukkig nog

bijtijds opzij kon springen. Er ontstond

een vechtpartij tussen beide mannen en

toen de politie tussenbeide wilde ko-

men, rende de Zandvoorter naar zijn

auto om vervolgens met een broodmes
weer achter de beheerder aan te gaan.

Daarop loste de politie een waarschu-

wingsschot. De man schrok hier kenne-

lijk van en sprong weer in zijn auto.

Voordat hij kon wegrijden kon de

politie na een hevige worsteling de man
het mes afliandig maken en hein inre-

kenen. Hij werd naar het bureau over-

gebracht en ingesloten.

tAdverieniics)

Langs de Vloedlijn

D" ' ''Xhtste gewoonte
dic een men.s hebben kun
is zich met de gewoonten
van anderen te bemoeien.

H.S. Ha.skins

(1875-1937)

BOUW- EN
BETONBEDRIJF
J. RIEMERSMA
Nieuw-, ver- en
renovatiebouw
Haarlemmerstraat 14

Tel. 16091 -13086.

Echte Fietsersbond

Maak nieuwe verkeersstm

over Zuid-Kennemerland
KENNEMERLAND - Maak een nieuwe verkeersstudie over

Zuid-Kennemerland. Dat bepleit de Echte Nederlandse

Fietsersbond (ENFB) in een tweede reactie op het rapport,

dat is uitgebracht door bureau Goudappel & Coffcng.

Volgens dit plan zou het verkeer van en naar de kust vooral

in goede banen moeten worden geleid door een technisch

systeem van verkcersbeheersing. Sleutelwoord daarbij is

wel: meer parkeerruimte in Zandvoort.

Als het plan ooit wordt uitgevoerd,

hetgeen gezien de hoge kosten twijfel-

achtig is. kunnen de automobilisten

rekenen op een vlottere doorstroming.

De bus heeft aan de rand van de stad

een voorsprong dank zij voorstaris op
enkele kruispunten, maar kan op de

Zandvoortselaan en de Zeeweg alleen

maar gelijk oprijden met het autover-

keci doordat vrije busbanen niet moge-
lijk zijn. Matige concurrentiepositie

voor de bus derhalve, concludeert de

ENFB en een aan.sporing voor de

automobilist toch maar weer voor de

eigen auto kiezen.

,,We bespeuren nu bij zeer veel raads-

leden en ook ambtenaren dat men geen

weg weet met het huidige kostbare

plan. Mede omdat de studie uitgaat van

de opdracht primair het autoverkeer te

laten dooistioiiien '. zegt de ENFÜ.
De opdracht tot de studie werd in 1977

gegeven, door de regionale commissie

knelpunten in de wegenstructuur Zuid-

Kennemerland.
Sinds het midden van de jaren zeventig

is de kijk op het verkeer echter duide-

lijk veranderd, meent de Bond Zowel
in het recreatieverkccr als in het vvoon-

/ werkverkeer is het gtbruik van het

openbaar vervoer en de fiets sterk

toegenomen.
Daarom pleit de Bond voor een nieuw

plan. dat uitgaat van ik/c ontwikke-

ling. In de eerste plaats moet worden
onderzocht hoe doorgaande ol aanslui-

tende routes kunnen worden gemaakt
voor bus en fiets in heel Zuid-Kcnne-

merland.

Vooral óók stedelijke routes Pas op de

tweede plaats zou het autoverkeer be-

keken moeten worden.

De ENFB constateert dat het publiek

bereid is van de auto op de tiets over te

stappen. Het \ laagt d.iarbii echter wel -

terecht - goede voorzieningen.

Een nieuw plan zou dit als doel moeten
hebben en op de/e manier wezenlijk

bijdragen aan diverse gemeentelijke

doelstellingen .ils stedelijke leefliaar-

heid. verminderen van de paikeeidruk.

selectief autogebruik, terugdringen van

energiegebruik en milieuoveilasl. De
Bond vervvticlit dat politici op grond

van een dergelijke studie ook dooi-

dachtei kunnen kiezen uil versehilleii-

de niogelukheden
Een nieuwe studie lijkt n.i het j.irenhin-

ge pi.iteii een moeili|ke st.ip. /egt de

Hond, m.uii men moet wel bedenken
dat anders een jiLin woull iiilgevdeid

dat veel geld kost en d.it een .indeie

vervoerswijze met bevoidcrt

Niet alles hoett (ueinieiivv te gebeuicn

men kan gebruik ni.iken van besM.iiule

lapporten en plannen zoals het Ki.gio-

naal I-'ietsjxidenpl.in De 1 N'l B is hr-

leid mee te denken en Loiiciele sugges-

ties aan te dragen als het komt loi ei.n

nieuwe studie, met nieuue uiig.miis-

juiiiteii

(Advertetuie)

övtf krant niet

ontvangen?

Bel vrijdag voor 12.00 uur ons
kantoor, telefqpn

en 's middags heeft u hem
in de bus...*i

\

Expositie van F&lo

sng Zandvoort

Z-\Nn\'OORT - In het Cultureel Cen-

trum ,ian het Gasthiiisplem is vanaf 19

september tot en nie,t 1 1 oktober een

evpositie te /len van tte b'oto Kring

Z.indvooit De/e tentoonilelling met

de n.i.im ..Kijken en Zfen "SI" bestaat

uit /owe! /u.nt-wit- .iN kleurentnto's

die dooi /.iindvdortse ainateurtotogra-

ten /i|n gemaakt. De expositie zal op

viijtLig IS seplembei i.ttieieel worden
geopend dooi I niniv van Wijberge de

Coningh. .iitistiek leidstei v.m het Cul-

luieel Centiuiii. De expositie is dage-

lijks te zien v.in M IKI tol Ui 1)0 uur.

beh.ihe oji ni.iaiul.ig en dinsdag.

iAii\ I iirnnc}

Dr. Schaopmanstraat 1/hock
Brederodestraat,
telefoon 16768

Geopend van 7. 30-22. 00 uur.

KORTING BENZINE

SUPER
7 CENT

diesel] 5 cent

Ook <illi' voorkomende rcpar.itics

Tevens diverse occasions
Inruil mogelijk
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Wij verheugen ons er op, om met onze ouders
\

op 26 september 1981 , hun 50-jarig huwelijks-

feest te vieren.

A. Koning
A. Koning-Fogarasi

U bent van harte welkom van 15.00-17.00 uur
in strandpaviljoen 8 "Trefpunt", (de linker
afrit bij de rotonde), in Zandvoort, om onze
ouders te feliciteren.

Namens de familie

L. Koning.

Bergen, Noord-Holland,
september 1981.

Dankbetuiging

Hierbij danken wij een ieder heel hartelijk

voor de vele blijken van belangstelling, betoond
bij ons 45-jarig huwelijksfeest.

Fam. A. Keur

Na een langdurig ziekzijn, is voor ons toch nog
onverwacht van ons heengegaan mijn geliefde

man, onze fijne vaderen opa

Berend Bosman
in de ouderdom van 75 jaar.

Zandvoort:
C. Bosman-Molenaar
A.J. Bol-Bosman
E. Bol
José en Fred

Linda
Miranda
Ewout

Toronto, Canada:
J. Blom-Bosman
G. Blom
Jeroen
Jurriaan

Saskia
Zandvoort, 14 september 1981,

Burg. Engelbertstraat 15 rd.

De overledene is opgebaard in het mortuarium
van het verpleeghuis „Zuiderhout", Beelslaan

9 te Haarlem, alwaar geen bezoek.

De crematie zal plaatsvinden vrijdag 18 sep-

tember a.s. om 10.30 uur in het crematorium
„Velsen" te Driehuis-Westerveld, waarna ge-

legenheid tot condoleren in een der ontvangst-

kamers aldaar.

Afwezig wegens vakantie

op maandag 28 september sta ik weer
geheel uitgerust tot uw dienst...

Mesjeu André
Bonireparatie

..t--J

Lancia, Autobianchi

Super benzine 8 cent korting

Diesel 2 cent korting

Benzine- en
reparatiebonnen
van leaseplan-auto's

worden ook in ontvangst genomen.
Tuvcns hebbon wi| diverse occjbions.

Kamerllngh Onnesstraat23, Zandvoort,
telefoon 14580

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

KEUKENS
BADKAMERS

PARKETVLOEREN
MONTA-REKKEN

alles onder één dak bijJXêC^J/jii\S/

//^\ I ,*ilAs" Ji, Houtplein 34, Haarlem
jAlbLl JJ J V-TOJ • Telefoon: 023 - 31 72 96,

Openingstijden; ma. 13.00-17.30, di-wo-do-vr. 09.00-17.30, za. 10.00-16.00 uur.

MEER DAN 25 MODELLEN keukens
en badkamers in permanente show

Zonder een bezoek aan Kontrast - Haarlem
bent u nooit kompleet geïnformeerd

_N^j^J j'jiiSSf, thuis in keukens, parketvloeren en Montarekken.

Vereniging Federatieve
Vrouwenraad Zandvoort

VHOM-cursus
(Vrouwen heroriënteren

zich op de maatschappij)
15 lessen; bij deelname 15

cursisten / 15,- p.p.

De vrouwen die wij willen

bereiken zijn: Vrouwen
die vervolgonderwijs

hebben genoten ot zij, die

op andere wijze gelijk-

waardige kennis hebben
verworven en daardoor
niet in aanmerking komen
voor een heroriëntering

op de maatschappij via de
VOS-cursussen.
Vrouwen, die gedurende
een korte of langere tijd

niet actief hebben
deelgenomen aan het

maatschappelijk gebeuren
worden door het

heroriënteren op de
maatschappij in staat

gesteld zich van hun eigen
situatie bewust te worden
en daar dan conclusies uit

te trekken.

VOS-cursus
[Vrouwcn Oriënteren zich

op de Samenleving^
12 lessen; bij deelname 15

cursisten/ 30,- p.p.

De cursus is bedoeld voor
alle vrouwen, getrouwd en
ongetrouwd, oud en jong!
Voor deze cursus heeft u
geen opleiding nodig. Het
is juist de bedoeling, dat

vrouwen meedoen die

vroeger weinig kans
hebben gehad om vervolg-

onderwijs te volgen of af
te maken.

Technische
besturencursus
5 lessen; bij deelname 15

cursisten f 25,- p.p.

De cursus is bestemd voor
alle vrouwen, leden of

niet-leden van een
plaatselijke vrouwen-
organisatie, die reeds

bestuurslid zijn, of graag,

alvorens in een bestuur
zitting te nemen, willen

weten wat er van hen
verlangd wordt.

Koken
Deze cursus wordt
gegeven in Hotel

Interlaken, Van
SF>eykstraat20.

Chinees/Indisch koken
8 lessen voor / 48,- plus

f 25,- ingrediënten, op
maandagavond o.l.v. mw.
Veldkamp, aanvang begin
oktober 1981.

Koken speciale lessen
voor schoolverlaters
8 lessen van / 48,- plus

Ingrediënten, op
dinsdagavond o.l.v. mw.
Veldkamp, aanvang begin
oktober.

Naaien
12 lessen van/ 72,-.

Op maandag- en dinsdag-
avond o.l.v. mw.
Deesker, op dinsdag- en
woensdagochtend,
woensdagavond,
donderdagmiddag en
donderdagavond o.l.v.

mw. Ovaa. Aanvang
resp.21,22,23,24
september '81.

Bloemschikken
8 lessen voor / 48,-.

Tevens adviezen voot het
verzorgen van kamer-
planten, op dinsdagavond
o.l.v. mw. Hillenius,

aanvang 22 september
'81.

Mensendieck/
Gymnastiek
8 lessen voor A 48,-.

Door beter spiergebruik

klachten voorkomen. Op
dinsdagmiddag o.l.v. mw.
Broekhuijsen.

Hindeloopen
schilderen
Voor beginners

8 lessen voor / 48,- plus

f 56,- matsriaalkosten op
woensdagmiddag o.l.v.

mw. Middelkoop.
Aanvang 16 september
'81. Cursussen kunnen
alleen doorgang vinden bij

minimum deelname van
10 personen.

Alle lessen worden
gegeven in het lokaal

Tolweg 10, behalve de
kooklessen.

Lestijden:

van 09.00-11.30 uur
van 13.50-16.00 uur en
van 19.30-22.00 uur.

Aanmelden:

donderdag tussen
19.00-21.00 uur

Telefoon 14026.

U wordt verzocht het
lesgeld bij aanmelding
contant te betaten.

PEDICURE
mevrouw C. ianómeler

Behandefing aan huis

Tdefoon na 18.00 uur

02507.14648

REPARATIE
van alle soorten

DAK-

BEDEKKING

Tel. 02507 -173 53
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• Vogelenzangseweg 160 in Vogelenzang - een bijzonder fraaie zeventiende eeuwse boerderij, topgevel met
pinakel, aangebouwd kookhuis. De boerderij behoort tot de zogenaamde dwarshuisgroep; zoals de naam al

aangeeft, dwars ingedeeld. Dat wil zeggen dat de woon- en bedrijfsruimten naast elkaar liggen. De toegangen
bevinden zich daarom in de lange gevel. De dwarshuisgroep komt in ons land voor in een deel van Noord-Brabant
en Limburg. Deze boerderij behoort tot het Huis te Vogelenzang.

r»
Boerderijen in het binnenduin

:

nu veelal cultuurmonumenten
KENNEMERLAND - Wonderlijk: bij

boerderijen denken we aan het lage

land van Friesland en Groningen, aan
de Kop van Noord-Holland, aan de
zandgronden in het midden en oosten
van ons land, aan de droogmakerijen,
maar zeker niet in de eerste plaats aan
het binnenduin.

Toch zijn er in Zuid-Kennemerland
werkelijke juwelen te vinden. Veelal

van oorsprong zeventiende of achttien-

de eeuws, soms nog ouder. De meeste
boerderijen tegen de binnenduinrand

zijn dan ook monumenten omdat ze

ouder zijn dan vijftig jaar en van belang

zijn vanwege de schoonheid, de bete-

kenis voor de wetenschap of de volks-

kundige waarde.

De hofsteden in deze streek waren voor
een groot deel (pacht)hoeven op een
landgoed, dat een zelfstandige econo-
mische eenheid vormde. De landerijen

bij Vogelenzang tonen nog duidelijk

dat er veel vee werd gehouden, maar
de talrijke restanten van moestuinen en
boomgaarden (en zelfs orangerieën)
laten ook zien dat de vruchten van het

veld veelzijdig waren. In de zeventien-

de en achttiende eeuw, toen tal van
rijke Amsterdamse kooplieden hier

een zomerverblijf lieten bouwen, werd
het huis belangrijker dan de hofstede.

Later won de siertuin het ook van de
moestuin.

Een nieuwe impuls kreeg het boerenle-

ven in de Franse tijd toen de economie

in elkaar stortte door het wegvallen van
de Indiëvaart. In het binnenduin wer-

den nieuwe boerenbedrijven gesticht,

die zich bezighielden met zowel scha-

penteelt (Schapenduinen!) als de teelt

van duinaardappelen. Ook linnenbie-

kerijen werden wel omgezet in boerde-
rijen. Een succes werd het boeren op
de zandgrond evenwel niet.

Veel boerderijen in Zuid-Kennemer-
land zijn fraai gerestaureerd. Vaak
worden ze bewoond door een liefheb-

ber.

Deze fotoreportage geeft een indruk
van een reeks schilderachtige cultuur-

monumenten tegen de zoom van het

duin. Om er op een mooie dag eens
langs te fietsen en ze rustig te bekijken!

• Vogelenzangseweg 164 - de
boerderij 's Gravenweg herinnert

aan Graaf Floris V, die in de dertien-

de eeuw „'t Huys te Vogelesang"
stichtte, bedoeld als jachthuis, waar
Floris herhaaldelijk met zijn heren
en ridders vertoefde om er te jagen.

Vogelenzang was oorspronkelijk

niet anders dan een gedeelte van
„Den Hout", het grote bos, dat zich

uitstrekte van Alkmaar tot Sassen-
heim.
Deze boerderij vertegenwoordigt
het langhuistype, met hoge opka-
mer en bijgebouwen, zeventiende
en achttiende eeuw.

*- ^ '

• - .->i^.ift f. -
:- ". •-..--'-- ^-.^ km W^— .*=
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Ujadeda ' 'ie.

^^ '-. ii-^'f^- -»**'ïv-'ït ' ^'^^i^,,|?^;>»%^'^: "•Ah-.- - - ^

• Zeer fotogeniek is de zeer fraai gelegen boerderij aan de Leyweg 1 3-5 in

topgevel, terzijde uitgebouwd kookhuis en afdak waarlangs een duinbeek stroomt

fwy

# Een bijzonder fraai complex is ook te vinden aan de Tweede Doodweg 24-26-28 in Vogelenzang, zeventiende
eeuws, een langhuis met aanbouwen, deels rieten dak, hoge opkamer. Behoort eveneens tot het Huis te

Vogelenzang.

Heel gaaf gerestaureerd is de boer-
derij Veen en Duin aan de Kenne-
merweg 29 in Bloemendaal - een
boerderij van het landhuistype, met
opkamer en uitgebouwde schoor-
steen, achttiende eeuw. Thans in

gebruik als woonhuis.

^^ Sfeisik%t„

• Minder zeker is de toekomst van
de duinboerderij aan de Boekenro-
deweg 1, nabij de Viersprong in

Aerdenhout - eigendom van de
graaf en gravin Van Randwijck,
maar sinds enkele jaren gekraakt
door een groep jongeren. De boer-

derij, rijksmonument, heeft een fraai

groot langhuis met statige topge-
vel, gedeeltelijk oude roedenven-
sters, rieten dak. Achttiende eeuw.

• **

»•,

ï

%\
Heel waardevol uit historisch oogpunt is de langgerekte boerderij,

zeventiende/achttiende eeuw, aan de Aelbrechtsbergweg "j in Bloemen-
daal, omdat deze de laatste herinnering is aan Aelbrechtsberg. Aelbrechts-

berg of Aelbertsberg werd waarschijnlijk in de twaalfde eeuw gesticht



E NIEUWSTEBRILMODE NU
S AKTIEBRIL
PAOLA BELLE

Herenmontuur of damesmontuur
kompleet met dubbelfocusglazen
of kompleet met zelfkleurende glazen enkelv.

Aktieprijs 198,-

OOK-OVER
Heeft u hem al?

het meest verkochte halve brilletje.

Handig voor bijv. telefoonboek of spoorboekje.

Aanbiedingsprijs 44,
* voor hogere sterkte, ontspiegelen etc. geringe bijbetaling.

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

OPTIEK SLINGER
Grote Krocht20A • Zandvoort - Telefoon 02507 - 14395.

Gediplomeerd opticien

Leverancier van alle ziekenfondsen.

Vrijdag koopavond.

's morgens gebracht - 's middags al schoon.

V\i) zijn geopend van 8.30 tot 12 30 uur en van 13.00 tot

18.00 uur. Vnidagavond open van 19.00 tot 21.00 uur.

Zaterdags gesloten

e

Voor sportief

"

elegante vrouwen!

tdfaéramefmacfé
Grote Krocht 19. Zandvoort.

Telefoon 02S07- 1787».

vrijaag koopavond.

HETENIG ECHTE' TROUWBEDRJ.JF
Wii Icunnen u bieden:

^ L»e Dekende witte Merccdcs.scn

* Mercedes Old-timer 1 935 type 320
^ Trouwkoetsen bespannen met 2 of 4 paarden

Ook in combinatie mogelijk.

Taxi Centrale BV
Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600

Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400
Admin. Zandvoortselaan 140, Heemstede,

telefoon 023-241760, tussen 10.00 en 16.30 uur^

Taxi dag- en nachtservice. Tevens rijwielverhuur.

A//es voor handwerken
vindt u bij:

't Luifeitje
Grote Krocht 26 - Zandvoort.

^

D

'ERICA'
Geefeen zieke

eens een

bloemetje. .

.

Grote Krocht 24,

Zandvoort.

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

SPECIALE AANBIEDING:
3 zelfklevende

foto-albums nu 10,-

Uw adres voor:

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN
KANTOOR-
ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOnO

DONDERDAGT/MZATERDAG VOORDEEL

Wf'/t u skiën in de
voorJaarsval<antie?

Wacht dan niet te lang

met reserveren.

REISBUREAU
KERKMAN

Grota Krocht 20, Zandvoort.
telefoon 02507-12S60/13203

Malse borst- -^ -^—
lappen küo 13.50 1 0.95
Mager runder- ^ ^—
gehakt küo 12.00 . .u.USl

Schenkel met

been küo 9.00

Magere rlb-

lappen kibie.so.

Verse kippe-

bouten kilo 8.50

'W,
13.95

7.50

Rosbief- «c m-
lappen küo is.oo I D.uD
Magere runder^ - ^^
rollade küo isoo 1 4.SfD

:•; •°^9ran)2.25

:•:' Berliner

2.25

1.95^

175

Mager runder-

hart küo 8.00 .... 5.95 _ jGRpTE KROCHT ) (naast A.H.)

HesmstBite: BinoBnvireg 117 • HMriétn: BMsmiarkt/boek Gednupte Oude Gracht JuRarapark 64 (CroniéstraUl • aSweg 102
Hillegom: HoofdstrMt B3 lisss: Winkelcentnim Blokhuis 18.

Rijwielhandel BOS
voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KiS-sleutelservice

en rijwieh/erhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Grote Krocht 9-15

Zandvoort

Franse Golden Delicious 2kg 3,98

Gevulde speculaas 300 gram 1,25

Bij A.H. een groot assortiment BLOEMBOLLEN!

Anne Lies Smits
SCHOONHEIDSSPECIALISTE

Jhr. P.N. Quarl. van Uffordlaan 7, Zandvoort
Telefoon 15635.

BEHANDELING NA AFSPRAAK.

Te koop aangeboden in

ZANDVOORT
aan zee gelegen

2-kamer flats

Burg. V. Alphenstraat 55/2 82.000.- k.k.

Tj. Hiddesstr. 161,

ook als 2e woning 92.500.- v.o.n.

Tj. Hiddesstraat 38 95.000.- k.k.

Tj. Hiddesstraat 141, gemeub. . 98.000.- k.k.

Te huur:

GARAGES
aan de Boulevard Barnart: .... 100,- p.mnd.

WOONHUIZEN
Burg. Engelbertsstr. 84 rd., geheel gerenoveerd

bovenhuis (3 kamers) 125.000.- k.k.

Potgieterstraat 10,

verbouwd woonhuis 130.000.- k.k.

Biiderdijkstraat 28
woonhuis, tuin Z 130.000.- k.k.

Dr. CA. Gerkestr. 15 rd.,

royaal bovenhuis 14O.0O0.- k.k.

Verdere inlichtingen:

Cense Makelaars

onroerend goed
Telefoon 02507 - 12614.

Oiverse merkfietsen,

brommers,

crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen, banden,

crosskleding, helmen, handschoenen,

laarzen enz.

Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKON
K0CHSTRAAT8- 2:ANDV00RT

(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

Het adres voor uw auto-onderhoud is natuurlijk

Shell Duinzicht

Het modernste zelftankstation van
Zandvoort en omgeving.

BANDENAKTIE!
Nu extra voordelig

Radiaal

1 65-1 3 nu79,-

155-13 nu75,-

145-13 nu71,-

135-13 nu 65,-

Hebtu een
andere maat?
Informeer eens
bijons...

132871

HAPPY HOURS
in

De Kousenpael
Haltestraat 25 - Zandvoort

Geopend: maandag t/m vrijdag

van V.00 tot 19.00 uur.

Koffie /Thee 1,00

Bier 1,00

Jenevers 1,00

Frisdranken 1,00

Sherry 1,50

Div. wijnen 1,50

Div. sappen 1,50

Whisky va 2,00

Buitenlands
gedistilleerdv a 2,00

Borrelhapjes van 't huis.

Te huur gevraagd
per direkt ruime

etage
of flat

voor korte tijd, ca. 6 mnd.
in Zandvoort.

Talefoon02S07-18S86
na 18.00 uur

(la rcïnc

GEVRAAGD:

flinke zelfst

huishoudelijke hulp

voor 1 ochtend per week
van 9.00 tonS.OO uur

(2-kamerflat).

Tel. na 18.00 uur
02507 - 1 44 05

Wij hebben plaats voor een gevorderde

leerling kok

jongen of meisje ca. 20 jaar.

Jaarbetrekking.

5-daagse werkweek. Zondagtoeslag.

Kledinggeld.

V Inlichtingen Kerkstraat 15,

telefoon 02507-12253

lareïne culinair
Bij ons liggen vele menu-suggesties ter inzage

voor uw
familiediner, bruiloftsmaal ofparty

Wij verzorgen lunches en (diners tot ca. 30 personen;

MET SFEERVOL GEDEKTE TAFELS; KAARS-
LICHT; VEEL BLOEMEN; PERSOONLIJKE
SERVICE EN EEN REDELIJK PRIJSNIVEAU:

VoorfcO»" per persoon heeft u bij ons een

plezierige maaltijd met drankjes

Zondags: pianomuziek tijdens het diner

Voor informatie of reserveringen: telefoon 12253

Restaurant La Reine, Kerkstraat 15.



Meer

knelpunte
HAARLEM - De provincie Noojd-Holland heeft een fictspaden-

pian. Maandag gingen Provinciale Staten akkoord met dit plan. Dat
betekent dat de provincie nu een kaart heeft samengesteld waarop
volgens haar gewenste fielsverbindingcn moeten komen. Strijdpunt

in de vaststelling van het plan was de verbindingen binnen de

steden. Gedeputeerde Staten zijn van oordeel dat de provincie

alleen kan bijspringen wanneer het gaat om paden van bovenge-

meentelijke betekenis, een deel van de staten is het hier niet mee
eens.

sroute!

Een motie van de PSP-er P. Korzclius

dat ten behoeve van de realisering en

verbetering van fietspaden in de stede-

lijke gebieden aanvullende provinciale

bijdragen van 90 procent van de aan-

legkosten verleend worden, indien de
betreffende fietspaden een doorgaand
karakter hebben, kreeg alleen de steun

van de kleine frakties, waarmee de
motie dus was venvorpen.
Gedeputeerde J. van Bis (CDA) had
echter al gezegd dat de grote gemeen-
ten wel konden rekenen op provinciale

steun. Fietsroutes binnen de stedelijke

agglomeratie zullen gesubsidieerd wor-
den naar rato van het aantal doorgaan-
de fietsers dat er gebruik van maakt.
Hoe te constateren is hoeveel door-

gaande fietsers van een dergelijke rou-

te gebruik maken liet hij in het midden.

Stippellijnen

Binnen de PvdA-fraktic ontstond weer
eens een conflikt. Dat was naar aanlei-

ding van een motie van de PvdA-ster

Annemarie Goedmakers. Dit Zand-
voortse statenlid had een aantal stippel-

lijnen in de duinen opgemerkt. Zij

wilde die stippellijnen vervangen zien

door pijltjes, om aan te geven dat de
routes niet meer dan indicatief zijn. De
gemeenten moeten het precieze tracé

in een bestemmingsplan uitwerken.

Gedeputeerde van Dis probeerde in

alle standen uit leggen dat de stippellij-

nen niet meer waren dan een indicatie,

waaraan verder niet meer betekenis

hoefde te worden gehecht dan dat de
provincie een verbinding tussen de ene
en de andere plaats wil. Dus dat zo'n

lijntje in feite dezelfde betekenis had
als een pijltje. Maar mevrouw Goed-
makers was niet te overtuigen. Dat
bracht haar in conflikt met de PvdA-
gedeputeerde W. v.d. Knoop, die vol-

gens de nieuwe richtlijnen binnen de
PvdA-fraktie voor de motie zou moe-
ten stemmen als de rest van de fraktie

er tenminste ook voor was. Na twee
schorsingen (v.d. Knoop wilde eerst

overleg met het college en de PvdA
wilde daarom fraktieberaad) werd de
motie ingetrokken.

Frusterend

In Zuid-Kennemerland en De Meerlan-

den zit het grootste fietserspotcnticcl

van de provincie. Frustcrcndc omstan-

digheden in de vorm van grote verkeers-

stromen en barrières, grote afstanden

tol het buitengebied en weinig geschikt

paden en ontsluitingswegen zijn er te

over, aldus het plan. De mogelijkheid

om bestaande wegen te benutten en te

verbinden met weinig ingrijpen of rela-

tief goedkope voorzieningen te treffen

voor fietsers is hier dan ook schaars.

Om enigermate aan de doelstellingen

ten aanzien van de ficLsmogelijkheden

voor de stedelijke gebieden te beant-

woorden zullen vaak ingrijpende voor-

zieningen en maatregelen geboden zijn.

De gebiedsomstandighedcn zijn in Zuid-

Kcnncmerland zeer verschillend van die

in De Meerlanden en rond Amsterdam.

Zuid-Kcnnmerland wordt gekenmerkt
door een gunstige uitgangssituatie voor
het fietsen: een langgerekte agglomera-

tie, die aan de westzijde wordt geflan-

keerd door een kustgebied van bijzon-

dere allure met achtereenvolgens een

in grote delen nog zeer fraaie binnen-

duinzoom, een breed en gevarieerd

duingebied en een reeks strandonslui-

tingen van grote verscheidenheid. Aan
de noord-oostzijde zal hel centrale deel

van het recreatiegebied Spaarnwoude
nieuwe fietsmogelijkheid kunnen bie-

den. De fietsmogelijkheden in het

duingebied zijn gering, constateert het

plan.

De mogelijkheden in Zuid-Kennemer-
land zijn de volgende: Fietspad IJmui-

dcn. Nationaal Park Kennemerduinen,
Kraantje Lek, Zandvoort. Voorzetting

van de route west- en noordwaarts naar

de Boulevard, de Zeeweg en het Natio-

nale Park is dan mogelijk. Een kleine

maar door veel fietsers en voetgangers

gemiste schakel is een pad dat vanaf de
kruising Bekslaan-Vogelenzangseweg
verbinding geeft met de duintoegang.

Wat het voor fietsers niet toegankelijke

duingebied van de Amsterdamse Wa-
terleiding betreft moet worden opge-

merkt, dat een fietsroute naar zee, los

van de Zandvoortselaan, sterk wordt

gemist in het zuidelijk deel van de

agglomeratie.

Recreatiegebied

Nu reeds zijn goede fietsverbindingen

met de dorpen in het recreatiegebied

Spaarnwoude in routes en rondritten

(AdverU'iuie)

DAN

Inschrijving nieuwe danslessen bij

^1

niii^K'iXi »tni.*js juciifj^f.

DANSCENTRUM
John de Boer
Cornells Slagerstraat 2, Zandvoort,

telefoon 02507-17789

ml./" /:
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lAnnemarie Goedmakers: motie ingetrokken

uit Haarlem-Oost en onder de bestaan-van belang. Hoewel nog niet kan wor-

den uitgegaan van vaststaande plannen

voor het gebied ten westen van Rijks-

weg 6, kan mede op grond van de

voorhanden zijnde toegangen tot het

gebied een blijvende functie worden
toegekend aan een fietspad langs de

Slaperdijk en de reeds mogelijke vrij-

liggcnde paden op bestaande voetpad-

tracées bij Haarlemmerliede en

Spaarnwoude.
Via het Liewegje kan aansluiting wor-

den gevonden op een te maken fietspad

de bruggen over de Ringvaart door.

Het Hetspadenplan ondervond veel

waardering tijdens de vergadering van

provinciale staten. Eén van de oorzaken

was de goede voorbereiding in de com-
missie, waar het plan gedurende een

periode van driejaar bijna maandelijks

werd voorgesteld. De Echte Nederland-

se Fietsersbond geeft ook een positief

oordeel over het plan. Zü noemt de
eenvoud van dit plan als sterk punt.

WÊÊÊÊm
FILM INN
Vriidaq 25 september 21 00 uur

Les soeurs Bronte, van Andre

lochine Toegang vri|

FONOTHEEK
Openingstiiden:
maandag 1 9 00 - 2 1 00 uur

vrijdag 15 00-17 00 uur
vrijdag 19 00-21 00 uur

Aanwezig 930 klassieke platen

500 populaire platen. 350 lazz-

platen 1200 pop-platen 100
platen mot volksmuziek 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord

/;Zanidvö»öit

Fancy-fair van Het

Huis in de Duinen

ZANDVOORT - De Siichtmg Het
Huis In De Duinen organiseert op
zaterdag 26 september weer ccn groots

opgezette Fancy-fair. waarvan de op-

brengst geheel ten goede komt aan de

gemeenschap van Het Huis In De
Duinen. De Fancy-fair kent ook dit

jaar weer een groot scala van aktivitci-

tcn: verkoop van meubels, kleding en

andere spullen uit grootmoederstijd;

rad van avontuur; schiettent; ballen

gooien; naam van pop raden; verkoop
van Hollandse Nieuwe; pannckoeken
verkoop; handwerkartikelen van bewo-
ners van Het Huis In De Duinen, etc.

Er zijn tijdens de Fancy-fair prachtige

prijzen te winnen die door de Zand-
voortse middenstand beschikbaar ge-

steld zijn. Bij mooi weer zijn alle

aktivitcitcn buiten, en in geval van

regen wijkt men uit naar binnen.

Kogels gevonden
ZANDVOORT - Vorige week maan-
dag meldde een inwoonster van Zand-
voort bij de politie een vondst van een
zak geweerpatronen in haar schuur aan
de Kostverlorenstraat. De bewoonster

was deze schuur aan het opruimen en
stuitte daarbij op de munitie. De polite

constateerde dat het ging om ongeveer
300 stuks 9mm patronen uit de Tweede
Wereldoorlog. De vondst is meegeno-
men om te worden vernietigd.

UitZandvoorts historie. .

.

Wijkiezen zelfonze pastoor
Toen de Zandvoorters eenmaal zo

ver waren dat ze een eigen gemeen-
te konden vormen, meenden zij ook
gerechtigd te zijn een eigen pastoor

te kiezen. Zij waren na de beslissing

van Van Haagen verschillende ke-

ren bij elkander gekomen en met
algemene stemmen werd besloten

de kapelaan van Overveen, J. v.

Luytelaar, voor te dragen. Deze
was van 1948 af de vaste zielzorger

geweest en had meerdere keren

laten voelen dat hij wel veel meer
wilde wanneer hij daarvoor van

pastoor Keil de vrije hand kreeg.

De voordracht
Wie zo'n bijzondere hand van het

opstellen van brieven had binnen de
gemeente is niet bekend maar de
correspondentie met de kerkelijke

overheid was met grote zorg opge-
steld. In een brief van eind oktober

1850 putte de gemeente zich uit in

alle mogelijke dankbetuigingen

voor het zelfstandig maken van
Zandvoort en toen men de kerkelij-

ke overheid goed in de hoogte had

DoorB. Voets

gestoken over ,,haar verstandig en

ccriijk beleid'" kwam men alsof het

de gewoonste zaak van de wereld

was met de mededeling ,,In de
geiTieente is algemeen beslooten

den eerwaarden heer kappclaan van
Overveen die reeds eenen geruimen
tijd de gemeente van Zandvoort zoo
loffelijk heeft gediend, tot pastoor

dezer' gemeente aan te stellen. De
gcheele gemeente zonder twijfel

zou zich over deze keuze ten uiter-

ste verheugen" (Archief bisdom
Haarlem 28 Okt. 1850).

Luyfelaer zelf

Dit was ccn ongewone gang van

zaken. L"cn gemeente had vroegci

helemaal geen stem in het kapittel

als er een pastoor moest komen. Nu
deden de Zandvoorters nel alsof zij

het voor het zeggen hadden. Van

Haagen was niet verstoord over

deze vrijmoedige houding. Hij moet
zelfs hebben uitgelaten dat hij het

persoonlijk wel waardeerde dat de

Zandvoorters zo met hun eigen

gemeente bezig waren. Maar hoe

stond Luyfelaer daar zelf tegen-

over? Men herinnerde zich in het

bestuur een oude brief van deken an

Houaten die zeide ,,Ik geloof niet

dat bij den kappelaan eene zijde-

lingschc bedoeling bestaat om al-

daar (in Zandvoort) pastoor te wor-

den" (Archief bisdom Haarlem 20

Juni 1850) Van Haagen wilde zelf

wel eens met Luyfelaer gaan praten

Zandvoort wordt

ongeduldig
Omdat de gelegenheid zich niet

direkt voordeed om het gevoelen

van Luyfelaer te polsen, werden de

Zandvoorters ongeduldig en zij

stuurden een nieuw briefje naar

Zoeterwoude. Was hun verzoek

soms niet aangenomen? Of hadden
ze het onvoldoende gemotiveerd?

Dan deden ze het opnieuw; ,,Veele

verbeteringen ten opzigle van het

godsdienstige heeft zijn eerwaarde

bij ons tot stand gcbragt en vooral

ten tijde van de cholera heeft hij

door zijne buitengewone zelfopoffe-

ringen de algemccne agting zoo van

katholijken als protestanten ver-

worden" (Archief bisdom Haarlem
4 Nov. 1850). Daar wij hier in een

kleine gemeenschap leven, legt het

oordeel van de protestanten veel

gewicht in de schaal. Het zou ons

niet verbazen dat D. van Velzen,

die goede connecties had met ds.

Hulsman deze predikant had ge-

raadpleeg maar dat werd in de brief

met gezegd.

dat was het laatste wat hij wilde. Hij

was uitermate dankbaar voor het

vertrouwen dat men in Zandvoort

in hem had gesteld en met name de

sympathie van de protestanten had

hem erg getroffen maar uiteindelijk

durfde hij, omdat hij nog te weinig

ervaring had de verantwoordelijk-

heid nog niet aan. Van haagen

voelde dit goed aan en hij deelde

aan de Zandvoorters mede dat Van
Luyfelaer bezwaar had tegen een

vaste aan.stelling. Toch had hij ge-

vraagd of Van Luyfelaer tezamen
met de bevolking de voorbereidin-

gen zou gaan maken voor een eigen

parochie en als alles klaar was zou

hij in overleg met de Zandvoorters

en Van Luyfelaer een vreemde als

pastoor benoemen. Men ging met

dat alles accoord.

De uitslag
Na dit tweede schrijven vroeg Van
Haagen v. Luyfelaer om eens in

Zoeterwoude te komen praten.

Maar v. Luytelacr. zo bleek uil hei

gesprek, was er zelf nicl ^o voor.

Ilij vreesde dat hij als hij dat

aannam veel trammelant met zijn

oude pastoor A. Keil zou krijyen en

Foto-tentoonstelling

Vrijdag 18 september a.s, /al de
artistiek leidster van hel Cultureel

Ccn!/uni aan hel tiasthiiisplcin.

Emmy van Vnjbcrglic de (^iningli

om 2(1. 1
s uur de tentooiNtcIline van

de Folokring Zandvoort ..Ki|kcn

en zien "81" ofticieel openen De/e
jaarli|ksc expositie met /u.iit-wil en
kleurenfoto's wordt gehoinlen tot

en mei II oktober a.s en i^ d.igc-

lijks gratis toegankelijk van U 0(1

tut 16 (KI uur. hehaKe a\i ma.ind.ig

en dinsdag. Vroeger werd de/e ex-

posiiie altijd gehouden in de Paas-

week, doch met deze traditie tieeti

men gebroken. U zult er weci heel

wat moois te /len krijgen van on/e
aktievc plaatselijke vereniging, liet

werk trekt elk jaar heel veel bel.ing-

stelling, ook van buiten Zandvooil
en zo zal het ongetwijfeld ook nu
weer zijn. In ons eerstvolgend num-
mer kom ik er nog nader op terug.

Ik wens van harte de leden een
succesvol gebeuren en een zeer

grote belangstelling.

Winterstart Z.R.B.

Na een vrij druk /.omerweekeinde,

ook al door het vele werk verbon-

den aan de toename van het wind-

surfen, gaat eind van deze maand
het winterseizoen voor onze Zand-
voortse Reddingsbrigade weer van

start. Eerder waren de jaarlijkse

strandwachtdiploma's uitgereikt,

die werden verzwommen op het

Castricumse strand. Voor het

jeugdbrevet strandwacht slaagde

Michael van Soolingen. Hel strand-

wachtdiploma A kon worden uitge-

reikt aan Adrie Dekker, Jaxon
Deelman. Helma Gorter. Karin

Kerkman, Francien Ojevaar, Marti-

ne Paap, Anita Smit en van de
Amsterdamse brigade C. Hollen-

berg en I. Sweet. Het Strandwacht
B-diploma ging naar Ineke Dekker,
Dick Draijer. Corrie van Duijn,

Jeffry Keur, Jan Lamain, Henk van

der Mije. Nina Ojevaar en Ron van
Soolingen.

Op donderdag 10 september is weer
gestart met het zwemmen in ,,De

Duinpan". Op zaterdag 26 septem-
ber gaat hel materiaal weer weg van

het strand. Alle leden worden dan
weer verwacht om 9.30 uur bij de
loods in de Marisstraat.

De Kroitmoes van opoe

De zeumer is alweer veurbai, maer
op de leste weke nae, die nog veul

hebbe goed'emaekt, mag toch wel
van 'n barre zeumer 'esproke wor-

de. Daerom is nou 'n oud Zanvers
gerecht op z'n plaets. In viele ge-

mienten hebbe ze 't nae'emackt,

maer de Zanverse ,, Kroitmoes"
komt toch allaid weer becrom as de
beste, 't Is en blaift een gcmakkeluk
receppie. Je maekt et met drie liters

karnemelk, anderhalf ons gort, an-

derhalf ons rezaine en 'n stoitie

zout. Voor de Kroitmoesgroente
mot je neme kervel, zuring, hout-

kroit en zwarte besse-blaedjcs. De
gort weke en dan opzette met de
karnemelk en 't zout. Dan 'n uur
laete koke en daernae de rezaine en
fain 'ehakte groentezooi d'rbai

kwakke. Vervolgens dat hele

zooitje nog een heel uur laete prut-

lele. As d'r pas 'eslacht was, kookte

ze d'r vroeger ook wel verse worst

in mee en dat kan nou naetuurluk

ook nog. Zelvers ben ik er niet weg

van. maer over smacK vali niet te

kaïve en d'r benne niense. die d'r

gek op zaïn M.ier kroiikouke hinne

wel erg lekker hoor. dic mack je ers;

gcmakkeluk /elvcrs ol anders doen
je koters het wel. Je heh dan nodig 3

ons (aine bloem. 2 ons broinc sui-

ker, 2 cetluppels stroop. 1 pakje
kockkroide. 'n paer knnlnaizels en
wat melk of waelci. Ie niaekt t

beslau van de hele /noi 'i Mot wel

acrdig stait /ain en dan hakke in de
kockepan iien minuten aen iedere

kant op 'n laeg vlammetje. Frebecr
't maer es'

Moeder helpt zoon

Het gaat. na een aanvankelijk gun-
stig begin met /o erg goed momen-
teel met on/e vvereldrci/isier Kees
Visser, die in z'n eentje in /'n

ongeveer ld meter lange zeiljacht

probeert over onze wereldbol te

varen Hij vertrok in augustus j! uit

IJ muiden en tot aan de hoogte van
het eiland Whight ging alles ,, lek-

kertjes voor do wind". Daar kreeg
hij moeilijkheden met z'n automati-
sche piloot, welk euvel evenwel kon
worden hersteld. Ik berichtte u

daarover al eerder. Om de Golf van
Biskaje heen zeilde hij vervolgens
in de richting van de Canarische
eilanden, doch daar begon de ellen-

de. Hij kreeg brand aan boord door
kortsluiting in een kabel en toen hij

die had geblust en zijn sextant wilde

controleren, bleek deze afwijkingen

te vertonen, waarop hij genood-
zaakt was, d ehaven van Las Palmas
binnen ic lopen, waar hij nu nog
ligt, doch vastbesloten om verder te

gaan. Per telefoon stelde bij z'n

ouders van zijn pech in kennis en
vertelde, dat men hem daar aan de
benodigde onderdelen voor een
stukje niuewe kabel en de sexlanr,

niet kon helpen. Toen besloot z'n

moeder, thans 60 jaar oud. hem te

hulp te komen. Zij vertrok het

afgelopen weekeinde per vliegtuig

naar Las Palmas en nam uit Holland
de benodigde onderdelen mee. Ze
zag er wel wal tegenop, want ze had
nog nooit gevlogen! Een dolgeluk-

kige zoon ontmoette zij daar en a.s.

vrijdag keert ze weer naar Zand-
voort terug. Zo schoot een liefheb-

bende en meelevende moeder haar

zoon te hulp, die thans al ijverig

bezig is aan de reparatie. De details

van een en ander hoop ik u volgen-

de week te verhalen, wanneer zij is

teruggekeerd. We wachten dus nu
maar rustig af, want Kees Visser

(Krissie) is vastbesloten, door te

gaan en hij heeft haast, want vóór
het einde van het jaar wil hij Kaap
,,De Goede Hoop" hebben gerond
en dan doorgaan naar z'n volgende
aanloop-haven. Welke dat zal zijn,

dat hoort u nog wel. Maar ik wilde u

toch alvast in kennis stellen van
deze energieke daad van een lief-

hebbende moeder. Ik vond het wel

de moeite waard dat even te vermel-

den. Over de verdere avonturen van
haar zoon hoort u binnenkort wel

méér.

En dan nu...de VW
Deze week van dit front geen
nieuws, omdat directeur Th. Hil-

bers met vakantie is. Veel nieuws
valt er waarschijnlijk toch niet te

melden in het nu wel zo'n beetje

afgelopen seizoen. Ik wens de heer

Hilbers graag prettige vakantieda-

gen. Hij heeft ze verdiend!

K.Sr.

Bestuurswisseling bij Oraoje-oomité

ZANDVOORT - In een der zalen van hotel restaurant Keur aan de

Zeestraat heeft het Oranje Comité Zandvoort, tegenwoordig genaamd het

Comité Viering Nationale Feestdagen, zonder dat evenwel deze naam
otTicieel werd aangenomen, op donderdag 10 september jl. haar eerste

najaarsvergadering gehouden. Builen de secretaris, de heer A.H. Hedden
(niet slemgerechtigd) waren zeventien leden aanwezig. Aantekeningen van

de laatste, op 14 mei jl. gehouden vergadering, enkele ingekomen stukken

en mededelingen, gingen vooraf aan de jaarverslagen van de penningmees-

ter, de heer J.G.A. Worst en de secretaris, de heer A.H. Hedden, welke

verslagen de goedkeuring van de vergadering verkregen, terwijl op

voorstel van de kascommissie aan de penningmeester decharge van

betaling werd verleend.

Hoofdschotel van de vergadering

vormde de verkiezing van een nieuwe
voorzitter, daar de heer J.H, van Drot-

felaar, na een periode van ruim 4'/?

laar te kennen had gegeven een nieuwe

periode niet meer te ambiëren, terwijl

ook de penningmeester, de heer

J.G.A. Worst wegens drukke en zich

nog steeds opstapelende werkzaamhe-
den zijn functie ter beschikking had
gesteld. Voorts had ook mejuffrouw ,S

Bever haar bestuursfunctie aan een

ander willen overdragen.

/\ls nieuwe penningmeester h.id /leli

gemeld de heer M.B.V Jansen. De
vergadering ging mei deze benoeming
volmondig accoord.

De verkiezing van een nieuwe voor/it-

ter bracht groteie problemen. Li werd

Ook hierna werden vele waarderende
en hoopvolle woorden gesproken en
door de heer Jansen cadeaubonnen en
bloemen uitgeieikt

De voorzitter hoopte op een prettige

samenwerking met het nieuwe bestuur,

w.iarna in verband met het vergevor-

derde uur de bespreking voor de plan-

nen in het nieuwe vereniuingsjaar

U)8!/I9N2 werden uitgesteld tot de
eerstkomende verg.iilenng die eind ok-
tober /al worden gehouden.

K. Sr.

langdurig over een opvolger v.in i.\c

heer Van Droftclaar gesproken H'ele

namen werden genoemd, vva.irna er

tenslotte drie kandidaten overble\en

Mei eit van de zeventien uitgebr.ichte

stemmen word daarna de heer J.H.

Oonk lot opvolger van de heer Van
Droftclaar benoemd, w.i.irna over en
weer waarderende woorden weiden
gesproken, terwijl uit handen van de

heer Jansen de hcei \'.in Diottelaai

vooi /i|n belaiigiijke werk een waarde-
bon ontving Li moesten thans nog
twee pel sollen .ils .lanvulling in het

bestuur vvoiden gekozen Na een ge-

luHulon stenuiung bleken de heien

J 'W Brugman met 1 1 en de heei J J

Pas mot 9 stemmen te zijn benoemd
welke beiden hun functie .lanv.iarddon.

Z.>\ND\'()()R1 - N,i een wilde nt hccfi

de sti.indpohtie atgelopen zondag een

inwonei v.in Haailem aan kunnen hou-

den dic met een oiossmotor op hel

strand leed ici hoogte v.iii kilometer

paal 7(1 N.idai de berijdei de politit

_>'esigiialeeid had ginr hij ei v.indoor

met yu>le sncHieid tussen tic vvaiidc

la.iis dooi ziu/.iiigeiKl Mei behulp v. in

een stiandp.iviljoenhoudei kon hij ten

slotte worilen .i.ingehoiidL n De motoi
bleek niet verzcl^ettl te /ijii en ilc

berijdei h.id niet tk wettelijke leettijO

voor het l^e^nneIl van een motor be-

reikt Do motoi werd in beslag genv)-

mcn

'f J-. ^jlS- V

opc^Ixm/mè^m^mmmMmÊk
iH^

fantastischej^ajtoBlleni^^
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A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

48

Bedrag
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10 000,-
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GELD LENEN NIET DUUR
60

mnd.

150.95

289,14

427,34

565.53

703,73

96

mnd.

129,93

247,15

364,37

431,69

598,81

120
mnd.

93,93

184,15

269,92

355,68
441,44

mnd.

238,43

313,71

388,99

Voor al uw cv., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 02507-

13176. b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

^Ie en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.

Informear pens '

Helmersstraat 1 • Zandvoort.
telefoon 02507-12150

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel. 02507 -161 23

G. Kol
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-brand-leven

alle verzekeringen
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Maandag 21 september
gaan wij weer open.

BAKKERIJ

B. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

jonge dames zoeken

34(ameiwoning
Hoge huur geen bezwaar.

Br. o. nr. Z&48
bur. V. d. blad.

Eet- en drinkhuis

T GALERIJTJE
THORBECKESTRAAT 5 - ZANDVOORT

TEL. 02507 - 1 88 95
t.o. Casino

René en Rita

Verse gekookte mosselen
Elke vrijdagavond

per portie

^11.00
Vanaf 22 september zijn wij dinsdag

gesloten.

Kantoor-uren
Zandvoorts Nieuwsblad

Gasthuisplein 12, telefoon 17166

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13.00-16.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur

09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur

09.00-12.00 uur

Klachten ovwr da bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uur

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN fN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

^^R'^^ ^r^^^^^^^ ^f^ ^9^^W^^^^^^^w ^T^ ^fr ^ff^^^^^^ ^T^^^ n'^^^Mv

Jong stel zoekt

woonruimte
in rustige omg. Ongem.
voor perm, In Zandvoort

of omg. Ca. 750,- p.m.

Telefoon 02S07-1283S

na 18.00 uur.

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN

uit eigen werkolaats.

Werkplaats: Swaluestraat 41A
Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort

___ _TeL02507 - 1 52 25

TIMMÊR^en OND|RHOUpSBEDRIJF

F.KORS

Grote sortering

PLAVUIZEN TAFELS
289,-v.a.

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 1 77 51

Graf/s thuisbezorging

Jong stel

belden b.b.h.h.

zoekt woonruimte

in Zandvoort
(geen inwoning).

Huur tot A 800,- excL

Tel. 02507 - 1 85 99,

na 19.00 uur.

5 minuten

POSTERFOTO
Klaar terwijl u wacht!

Posterfoto 30x40 cm
slechts

Pasfoto's
4 stuks

20.

10.

Galerij Kerkstraat, winkel 8.

k\

TEKEN- EN KUNST-
SCHILDERSMATERIAAL

bij

CREATIEFm
BUUREWEG 7, ZIJSTRAAT KERKSTRAAT

TELEFOON 17367

Dik MATRAS ,..
15 cm dik, 80 X 190 cm I OS^"

HET KASTENHUIS
Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 1 77 51

Gratis thuisbezorgd.

t fkmacrj iAJinKeUjc

Buureweg 1-3

ZANDVOORT
Tel. 02507-16580

heeft weer volop nieuwe

WINTERKLEERTJES
ca. jurkjes, jeans, jacks enz.

AHe zomerkleding

NU Vz PRIJSül
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Bar Bodega Noord

Bij Fredje van Rhee

v.a. vrijdag 18 september 7 dagen in de week

eten tot sluitingstijd

Biefstuk - Tournedos - Hamburger •

Saté - Uitsmijter enz.

Vanaf 1 oktober Boerenkool.

Keuken open v.a. 23.30 uur.

Bar Bodega Noord
Zaterdag 19 september a.s.

groot barbecuefestijn

Aanvang 17.00 uur.

Inschrijven t/m vrijdag tel. 16044 of 15064, evt. zaterdag nog.

Prijs p.p. 12,50 incl. glas wijn,

5 soorten vlees, 2 stukken p.p.

Wij serveren grote spies èf 6,00

bijslecht weer binnen

m

m
m

m
m
m
m
m
m
m
m

m
n
m

Uw adres voor

elasL kousen, panties,

knie- en enkelstukken,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

Woningruil
Aangeboden

op rustig plein in A'dam winkel met woning;
winkel 30 m^ kelder 30 m'

Woning: 5 kamers, tuin ca. 90 m' met schuur

f 378,- per maand

Gevraagd
een gezinswoning met garage in Zandvoort

of omstreken.

Telefoon 020-329522, b.g.g. schrijven naar
O. Versteeg, PLevierplein 1,

1022 AS Amsterdam

Het extra van Volkswagen en Audi zat hem tot

nu toe naast de degel^ke constructie vooral in de

toegepaste, geavanceerde techniek. Per slot waren zy

één van de eersten die gebruik maakten van de

unieke, zelf-corrigerende stuurinrichting.

Ook stonden zij aan de wiegvan een nieuwe,
verbazend stille, felle en toch zuinige diesel-generatie.

Daarnaast baarden zij opzien met een

5-cilinder benzinemotor en introduceerden zij de 6

jaar carrosserie-garantie.

Misscliien dat tegenover al die technische hoog-

standjes soms wat weinig andere ingebouwde extra's

stonden. Daar komt met de nieuwe modellen '82

de nodige verandering in.

Want door hun verrassend

complete uitrusting zijn de

modellen '82 hun prijs meer
waard dan ooit.

In de praktijk betekent dat

méér veiligheid, méér comfort,

méér luxe, zonder dat u daar-

voor extra betaalt.

Door de nieuwe, heldere

type-aanduiding (er is mei
ingang van nu bij zowel de

diesel- als benzinemotoren
sprake van een C, een CL en

een GL uitvoering) is hel u voor-

taan meteen duidelijkwelke

extra's standaard bij het betref-

fende type zijn ingebouwd.
Aan de hand van het lijstje

hiernaast krijgt u een goede
indruk hoe compleet bijvoor-

beeld het basismodel van de
nieuwe Golf, de GolfC, is uit-

gerust.

Maar ook de nieuwe Jetla's,

Passat's, Scirocco's en Audi's
zijn nu uitgerust als nooit

tevoren. Wat het allemaal

precies inhoudt, kunt u nu
in de showroom van uw V.A.G.
dealer voor Volkswagen en
Audi aanschouwen.

P.S.: In diezelfde showroom
kunt u - zolang de voorraad

strekt - ook onderhandelen
overeen nieuw model '81 Volks-
wagen of Audi. Wat zij aan
nieuwe extra's missen wordt
wellicht voor u door de interes-

sante prijs weer goed gemaakt!

Kom kiiken in een showroom voi nieuws!

Bijvoorbeeld,

de GolfC
1 voorruit van gelaagd glas

2 draaibare zonnekleppen

3 handgreep voor bijrijder

4 dashboardkastje met deksel

5 asbak achter

6 nieuw bekledingspatroon

7 anatomisch gevormde
achterbank

8 vloerbekleding in

twee kleuren (blauw ofzwart)

9 deur- en zijwandbeklcding i

twee kleuren (blauw

ofzwart)

10 hocdcnplank in twee

kleuren (blauw ofzwart)

1

1

handgrceplusscn achter

12 beklede raamstijlcn

voor en achter

13 halogcen koplampen
14 ruitewisscr op de achterruit

met sproei-installalie

15 rcmbekrachtiger

16 verlichte bedieningselementen

17 regelbare instrumenten

verlichting

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat l()2/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

V-AGIAuöi
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Zandvoort '75 geeft goed partij

in bel(eiTonde tegen Velsen
ZANDVOORT - Zandvoort'75 is er
niet in geslaagd om de volgende
bekerronde te halen. In een aan-
trekkelijk duel deed bet zeker niet

onder voor de zondag 3e klasser

Velsen. In de allerlaatste minuut
van de verlenging moesten de Zand-
voorters buigen voor Velsen, (1-2).

Door blessures had Zandvoort'75 enige
invallers, maar ondanks deze omstan-
digheden waren beide teams in de
eerste helft vrijwel aan elkaar gewaagd.
Toch moest de Velser-doelman in deze
fase meer in aktie komen dan zijn

Zandvoortse collega Wim Gude. Zo
was efidirekt al een goede kopbal van
Rob v.d. Berg en een hard schot van
Ruud v.d. Putten, waardoor de Velsen-

doelman al zijn talenten moest aan-

spreken om onheil te voorkomen.
Velsen probeerde wat terug te doen en
slechts eenmaal kwam het doel van
Zandvoort75 in gevaar. Vanaf één
meter knalde de spits van Velsen op het

doel, maar Gude redde uitstekend.

Verdiend nam Zandvoort'75 de lei-

ding. Een prima solo van Rob v.d.

Berg, werd door de defensie der gasten

onvoldoende onderschept, waardoor
een onoverzichtelijke situatie ontstond.

Eerst knalde Karel v.d. Reijden de bal

tegen de doelman en tenslotte was het

Rob Gansner die de terugspringende

bal in het net werkte. Nog voor de rust

leek Zandvoort'75 de voorsprong te

vergroten. Opnieuw was een solo van
Rob v.d. Berg hier debet aan. Met veel

moeite kon de Velsen-defensie de bal

van de doellijn werken.

Sterker

Het een klasse hoger spelende Velsen
tapte na de rust uit een ander vaatje.

Het werd sterker maar vond doelman
Gude op zijn post, terwijl ook de
Zandvoort'75-defensie op dreef was.

Met enige fraaie reddingen, wist doel-

man Gude de handen van de toeschou-

wers vaak op elkaar te krijgen. Om nog
meer stootkracht te krijgen wisselde de
Velser-trainer een verdediger voor een
aanvaller. Juist op dit moment brak
Zandvoort'75 enige malen goed en

4ÉÉé
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De keeper van Velsen had het zwaar te verduren door de Zandvoortse aanvallers. Rob Gansner zou voor Zandvoort'75
scoren, maar na de verlenging bleek dat niet voldoende. >

gevaarlijk uit. Een goede combinatie

van v.d. Reijden en v.d. Berg had

zeker meer verdiend en uit een vrije-

trap van Gansner kwam v.d. Putten net

iets te kort om te scoren.

De strijd werd wat harder, waardoor
Bert van Staveren na een harde charge
het veld moest verlaten. Ook de goed
draaiende v.d. Berg werd aangepakt en
deze moest op halve kracht verder,

aangezien trainer Stokman zijn wissels

had verbruikt.

Met een wanhoopsoffensief wist Velsen
toch nog de gelijkmaker te forceren.

Even voor het einde profiteerde Velsen
van een zeer ongelukkig moment in de
defensie, 1-1.

Er volgde voor beide teams een slopen-

de verlenging, waarbij zowel Velsen als

Zandvoort'75 kansen kregen op de

beslissende treffer. Voor de Zandvoor-
ters was vooral Karel v.d. Reijden

dicht bij een doelpunt. Zijn keiharde

inzet werd echter uitstekend gestopt.

In de laatste minuut moest het goed
verwerende Zandvoort'75 zich gewon-
nen geven. De Velser-spits kwam in

schietpositie en schoot de bal onder de
uitvallende doelman Gude in het net,

1-2. De resterende tijd was te kort voor
het moedige Zandvoort'75 om nog iets

aan deze stand te doen.

ZVM geplaatst

tweede bekerronde
HILLEGOM • In een niet op hoog

peil staande bekerwedstrijd tegen

zaterdagmiddag-4e klasser SIZO
heeft Zandvoortmeeuwen een 4-1

overwinning behaald. Tot in de

slotfase gaven de Hillegommers

goed partij doch met twee trefTers

voerden de Zandvoorters de stand

op tot 4-1.

De eerste minuten van deze bekerwed-
strijd gaf een fel aanvallend SIZO en
een onwenning Zandvoortmeeuwen te

zien. In deze strijd was klasseverschil

nauwelijks te bespeuren alhoewel

Zandvoortmeeuwen meer techniek in

huis had. De achterhoede van de Zand-
voorters had het moeilijk en daarbij het

geluk dat SIZO faalde in de afwerking.

Gaandeweg kregen de Meeuwen meer
vat op het spel en er kwamen goed
opgezette aanvallen die het nodige

gevaar brachten. Kees Bruin zag een

schot gestopt en de jonge Steef Water
kopte net over.

In deze 30e minuut nam Zandvoort-

meeuwen verdiend de leiding. Na een

van achteruit goed opgebouwde aan-

val, kwam de bal bij Ed Vastenhouw
die de volkomen vrij staande Frans

Makkau lanceerde. Deze deponeerde

de bal met een droge knal in het net,

1-0. Tot aan de rust bleef Zandvoort-

meeuwen het betere spel vertonen,

doch SIZO hield goed stand

Na de pauze drong SIZO wel aan. maar
gevaarlijk waren de gastheren niet. De
Zandvoorters waren echter met snelle

counters wél gevaariijk. Diverse malen
sneden de aanvallers door de Hillegom-

se defensie, doch schoten en kopballen

gingen net naast of werden gestopt. In

de 20e minuut was de SlZO-doelman
echter kansloos. Na een snel uitgevoer-

de aanval over links, trok Steef Water
de bal goed voor naar Bert Bouwman.
Voordat Bouwman de bal in het lege

doel wilde werken, kreeg hij medewer-
king van een SlZO-verdediger, die de

bal in eigen doel gleed, 0-2.

Even later was het bijna 3-0. doch een

schot van Bert Bouwman ketste op de
lat. Zandvoortmeeuwen liet hierna de

touwtjes wat vieren, waardoor SIZO
enige mogelijkheden kreeg om de score

een beter aanzien te geven. Met nog
een kwartier te spelen ontstond er een

misverstand in de Meeuwen-defensie,
waardoor de Hillegomse spits vrij kon
oprukken naar doelman Ed Steffers.

Voorstopper Richard Kerkman sprint-

te snel terug en kon de bal in een
laatste poging nog blokkeren. De
scheidsrechter constateerde echter een
overtreding en legde de bal op de stip.

De strafschop maakte Steffers kans-

loos.

SIZO rook een verlenging en gooide

alles op de aanval. Dit open spel werd
door Zandvoortmeeuwen koelbloedig

afgestraft. Eerst knalde John van der

7Le\\s schitterend in de bovenhoek en

vlak voor het einde stelde Frans Mak-
kau de zege definitief veilig, 4-1.

TrimJcalender
ZANDVOORT - De organisator

van de Zandvoortse Strandloop,

Dick Castien, heeft beslag weten te

leggen op de Internationale trimka-

lender. In deze kalender wordt op
zeer overzichtelijke wijze weergege-

ven, waar in Nederland en in het

buitenland de diverse lopen worden
georganiseerd. Belangstellenden

kunnen in het bezit komen van de

trimkalender door zich te vervoegen

bij de WV aan het Schoolplein of

bij het Tweewielerbedrijf Peter

Versteege in de Haltestraat.

Zwemwedstrijden

De Zeeschuimers

ZANDVOORT - Ook nu waren het

Ron Phaff en Ria Willemse van de
zwemvereniging De Zeeschuimers, die

beslag legden op de eerste plaats tij-

dens de 2000 m schoolslag langebaan-

wedstrijd in Zoetermeer. Hun tijden

waren respectievelijk: 26.32.9 en

28.02.0. Het fraaie weer trok ook veel

surfers op het water en één daarvan

zorgde tijdens de zwemrace voor een

incident. Voor de laatste boei streek hij

het zeil en kwam in de wedstrijdbaan

terecht, voor het aanstormende zwem-
veld.

De wedstrijdleiding liet de kopgroep
daardoor voor de boei keren. Hierdoor

kon Ron Phaff de snelste seizoentijd

realiseren.

Bij de dames waren het Ria Willemse

en Petra Hillenius die de toon aanga-

ven. Tot 30 meter voor de finish was
het onduidelijk wie als winnares zou
eindigen. Ria Willemse was in de eind-

sprint iets sneller en eindigde slechts

een ntiende seconden voor Petra Hille-

nius.

Bij de 800 m vrije slag jongens onder 12

jaar was het het Zeeschuimers-lid Nico

Wempe die dirckt de kop nam en deze

niet meer afstond. Hij eindigde als

eerste in de tijd van 12.39.6.

Door de resultaten van deze laatste

langebaanwcdstrijden zgn in hel to-

laalklassement bij de heren Ron PhafT

en by de dames Ria Willemse kampioen
geworden. Samen met Mare Hommes,
Coen Lucas, Petra Hillenius en Marjo-

lein PhafT sleepten zü voor De Zeeschui-

mers het klubkampiocnschap in de
wacht.

(Advertentie)

ONKYOhifi
EEN TOPMERK

GELUIDSAPPARATUUR
DAT TE BETALEN IS

/ als enige met

De volautomatische
vervanger

van de AFC-schakeiaar.

wij demonstreren u dit graag.

Peeters
Zandvoort BV.

Hallstraat 56 -Zandvoort

Tel. 02507-1 36 18

Kerkdiensten

Zondag 20 september

Hervormde kerk, Kerkplein: 10.00 uur

ds. C. Mataheru, (chréche aanwezig;.

Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
Jeugdkapel.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:

10.00 uur ds. P. van Hall; 19.00 uur
dienst met medewerkers van de Ge-
meenschappelijke Werkgroep.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: geen dienst in de Brugstraat,

wegens te houden kontaktdag in Sant-

poort.

Rooms Katholieke kerk

Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht.

Zaterdag 19 september: 19.00 uur eu-

charistieviering met orgel en samen-
zang.

Zondag 20 september: 8.45 uur stille

eucharistieviering; 10.45 uur eurcharis-

tieviering met medewerking van het St.

Caeciliakerkkoor. Opening Vredes-

week.

Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14: 9.30 uur ds. L. Dorst van Sant-

poort-Noord; 19.30 uur ds. R. Crouwel
van Haarlem-Noord.

Nieuw Apo.stolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00

uur, woensdag 20.00 uur dienst in

gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-
Noord.

Volle Evangelie Gemeente: zondag-

morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

Sportprogramma

DTS-Zandvoortmeeuwen
VOETBAL
Zondag:
14.30 uur.

De Meer-TZB 14.30 uur.

TZB dames-Progress 10.00 uur.

zaterdag: Zandvoort '7S-Aa!smeer.

HOCKEY
Zondag: heren Castricum-Zandvoort
14.45 uur.

Dames Randwijck-Zandvoort 13.00

uur.

HANDBAL

Zondag: heren BSV-ZVM 14.15 uur.

Dames BSV-ZVM 13.00 uur.

Burgelijke stand

Geboren:.Sabrina, d.v. D. Koper en T.

Koning. -

Ondertrouwd: A.J. Bout en Y.A.
Blaauboer; J. Sijtsma en E, Schiller.

Gehuwd: G. Bastiaan en A.C. Auber-
len; H. Borstel en W. Weber.

Overleden: Mathilda Hamburger, geb.

de Beer, 86 jaar; Grietje de Haan, geb.

Sterk, 91 jr.; Elisabeth G.J. Versteeg,

90 jr.; Johanna Eijkel, 89 jr.'

Demonstratie

honden-dressuur
ZANDVOORT - Volgende week zon-

dag, 27 september, wordt er bij manege
v.d. Berg aan de Keesomstraat een
demonstratie honden-dressuur gege-

ven. Er zullen in diverse categorién

demonstraties worden verzorgd. Aller-

eerst voor jonge honden waarbij uit-

voerig uitleg zal worden gegeven, waar-

door deze demonstratie voor honden-
bezitters ook erg leerzaam is. Voorts
komen de gevorderde honden aan de
beurt en tot slot wordt er een demon-
stratie gegeven met drie gecertificeerde

honden. Deze laatsten komen op natio-

nale en internationale dressuur-wed-

strijden uit en behoren tot de top van
de Nederlandse Verdedigingshonden.
Voor het reserveren van plaatsen en
voor nadere informatie kan men bellen

met nummer 02507-13250.

Wisselend succes

ZVM-handbal
ZANDVOORT - De successen by ZVM-
handbal waren dit weekeinde verdeeld.

De heren zorgden voor een goede 22-15

overwinning op Kombg, doch de dames
verloren na een aantrekkeiyke partij

met 9-13 van UD.

De heren waren de gehele wedstrijd de
meerdere van Kombij. Geen moment
is dan ook de zege in gevaar geweest.

Met goede combinaties en snelle

breaks werd de stand uitgebouwd. Bij

rust leidde ZVM reeds met 10-6. Na de
pauze een zelfde beeld. Een sneller en
beter ZVM, dat het toch wel goed
tegenspel biedende Kombij, op een
onoverbrugbare achterstand zette. De
22-15 eindstand was zeer verdiend en
zeker niet geflatteerd.

De dames hebben de wedstrijd vooral

in de eerste helft verloren. In dit

i;edeelte van de wedstrijd liep de ach-

terstand te hoog op. De 3-9 ruststand

bleek te veel van het goede. Toch
hebben de Zandvoortse dames gepro-
beerd de achterstand weg te werken.
Van beide zijden werd goed gehand-
bald. ZVM kroop wel naderbij, maar
kon niet verder terugkomen dan 9-13.

Doelpunten ZVM: Astrid Molenaar 5,

Truus Drayer 3, Annic Trouw 1.

Er zijn zo vreselijk veel nieuwe
platen, we doen er een greep
uit:

Uttravox, Hazes, Anita Meijer,

Alflxander Curly, Joan Arma-
tradin. Rolling Stones, Rob de
Nijs, Aretha Franklin, en nog
vele andere.

RADIO PEETERS
Haltestraat 5C, tel. 13618

Goed spel

ZHC-dames
ZANDVOORT - De tweede compe-
titiedag voor de heren van de Zand-
voortse hockeyclub is weinig succes-

vol geweest. Een slecht spelend he-

renteam werd met 4-2 verslagen

door Weesp. De dames kwamen
beter voor de dag. Zij speelden een

leuke partij tegen Voordaan, die

met 1-1 werd afgesloten.

Heren

Nadat Zandvoort in de eerste wedstrijd

een verdienstelijk gelijkspel wist te

behalen, waren de verwachtingen voor

de strijd tegen Weesp hoog gespannen.
Zandvoort bakte er echter weinig van.

Slecht spel en daarbij nog slechte

scheidsrechters, zodat er niet veel te

genieten was.

Bij de rust keek Zandvoort reeds tegen

een 3-0 achterstand aan. Vooral het

middenveld liet het afweten. Deze linie

speelde te aanvallend en was daardoor
niet snel genoeg terug om de verdedi-

ging te assisteren.

Na de doelwisseling werd Zandvoort
direkt op 4-0 gezet. Een onoverbrugba-
re achterstand. Wim Veenekamp zorg-

de er in de slotfase met twee doelpun-

ten voor, dat de stand een dragelijker

aanzien kreeg.

Dames

Een sterk verjongd Zandvoorts dames-
team heeft met goed spel laten zien

zeker een waardig tegenstander in deze
klasse te zijn. Snel en technisch spel,

dat eveneens door tegenstander Voor-
daan op de grasmat werd gelegd zorg-

den voor een aantrekkelijk geheel.

Voor de rust werd het goede spel van
Zandvoort beloond met één doelpunt.

Na de rust opnieuw open en sportief

spel, onder leiding van prima scheids-

rechters. Voordaan kwam op gelukkige

wijze naast Zandvoort. Beide teams
streden in het verdere verloop van de
strijd verwoed voor de overwinning,

doch de 1-1 stand onderging geen
wijziging. Het gelijkspel gaf de verhou-
ding uitstekend weer.

Afscheid
ZANDVOORT - Het bestuur van de

Stichting Protestants Christelijk On-
derwijs, waaronder resoneren de kleu-

terschool „de Woelwaters" De Bea-

trixschool en de Jaap Kiewiet Mavo,
heeft zaterdag 12 september jl. in

intieme gezellige sfeer afscheid geno-

men van haar voorzitter, dhr. Brink en

haar vice-voorzitter dhr. Tilstra. Bei-

den waren ruim 25 jaar in deze functies

aan dit bestuur verbonden en werden

nu met hun echtgenotes op bescheiden

wijze in het zonnetje gezet.

Kompetitie-programine
ZANDVOORT - De eerste helft van
het competitieprogramma van Zand-
voortmeeuwen en Zandvoort '75 ziet er

als volgt uit:

Zandvoortmeeuwen

20 sept. DTS-Zandvoortmeeuwen
27 sept. Zandvoortmccuwen-Ado'20
4 okt. Zilvermeeuwen-Zandvoort-
mceuwen
11 okt. Bekerwedstrijd, eventueel in-

haal.

18 okt. Zandvoortmeetiwen-Volewijc-
kers

25 okt. Zandvoortmeeuwen-Vitesse.
1 nov. Bekerwedstrijd of inhaal

8 nov. IW-Zandvoortmeeuwen
15 nov. Zandvoortmecuwen-ZVV
22 nov. Volendam-Zandvoortmeeuwen
20 nnv T'TnHiionrfrpPeuwon-VlOS (W)

6 dec. ZFC-Zandvoortmeeuwen
13 dec. Zandvoortmccuwcn-Ripperdd
20 dec. Bekerwedstrijd of inhaal.

Zandvoort '75

19 sept. Zandvoort '75-Aalsmcer

26 sept. SlZO-Zandvoort '75

3 okt. Zandvoort '75-Geuzcn

10 okt.

17 okt.

24 okt.

31 okt.

7 nov,

!4 nov
21 nov
28 nov
5 dec.

12 dec.

19 dec.

Bekerwedstrijd of inhaal

Hoofddorp-Zandvoort '75

SMS-Zandvoort "75

Bekerwedstrijd of inhaal

Zandvoort '7.'S-Jong Hercules
SCZ"58-Zandvoort'75

. Zandvoort '73-Enercie

,
DVVA-Zandvoort '75

Zandvoort •75-VVRA
De Sparlaan-Zandvoort '75

Bekerwedstrijd of inhaal

Goede plaatsen

voor ZRB bij

bonds-stranddag

ZANDVOORT - Tijdens de jaarlijkse

Bondsstranddag van de KNBRD, was
er ook een senioren- en een junioren-

ploeg van de Zandvoortse Reddingsbri-

gade aanwezig. Beide teams zorgden
voor goede resultaten. De senioren

behaalden de vijfde plaats, terwijl de

jeugdplocg tot 15 jaar, een uitstekende

2e prijs behaalde.

Ook trok er een ploeg, onder leiding

van coach mevr. M. van Soolinppn naar

Amstelveen om deel te nemen aan de 6
uren van Amstelveen. De opbrengst

van deze race komt ten goede aan de
Jespa-voor geestelijke gehandicapten.

Eveneens in deze wedstrijd een fraai

resultaat voor de ZRB De ploeg Jan

Lamain, Ron van Soolingen. Henk v.d.

Mije, Jaxon Deelman, Adrikc de Lan-

ge, Christel Smit, Magde van Soohngen
en teller Evert van Duijn zorgde voor
een fraaie 2c plaats. De afstand die de
Zandvoorters aflegden was 18.000 m.
Amsterdam werd eerste met 18.900 m.

De Zandvoortse Reddingsbrigade blijft

ook in de winter aktief. Op donderdag-
avond heeft men het zwembad De
Duinpan ter beschikking. Op deze

avond wordt er getraind voor de diverse

brevetten en diploma's.

Datum 19-20 september Artsen
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.

Arts: B.F.J. Bouman. tel. 15600.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth tel.

13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

Tandarts telefoon 023-313233.

Wijkverpleging zr. Tr. Dijk, Lorentz-

straat 435, Zandvoort, tel. 12382.

Apotheek Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.

Verloskundige mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel.

02507-14437 b.g.g. 023-313233.

Dierenarts mevr. Dekker, Thorbecke-
straat 17, tel. 15847.

Geslachtsziekten voor algemene infor-

matie tel. 023-320202 (dag en nacht).

Storingsdienst Gasbedrüf telefoon

17641.

Politie telefoon 13043.

Brandweer telefoon 12000.

Taxi telefoon 12600 en 16843.

Algemeen Maatschappelük Werk Zand-
voort Noorderstraat 1, telefoon 13459
(b.g.g. 023-320899 of 320464). Spreek-
uur op werkdagen van 9.00 tot 10.00

uur, maandagavond van 7.00 tot 8.00

uur. Verder volgens afspraak. Voor
deze hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort, geldt

dat er voor de vrager geen kosten
verbonden zijn.

Centrum voor Vrijwillige Hulpverle-

ning Zandvoort voor informatie, advies

en hulp: telefoon 17373. Op alle werk-
dagen van 11.00 tot 12.00 uur. Ook
schriftelijk: postbus 100, 2040 AC
Zandvoort.

Wctswinkel Gemeenschapshuis, Louis
Davidsstraat. Eerste en derde woens-
dag van de maand van 17.30 tot 18.30

uur.

Crisiscentrum Schotersingel 2, Haar-
lem, tel. 023-256198. Geeft direkt hulp
wanneer u die nodig heeft bij acute

problemen.
Stichting Wijkraad Nieuw Noord Tele-

foon 18083.

Centrale post Ambulancevervoer (CPA)
Kenncmerland ongevallen 023-319191,

besteld vervoer tel. 023-319277.

Werklozencomité spreekuur iedere

maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 in

de openbare bibliotheek. Op dat tijd-

stip ook telefonisch bereikbaar onder
nr. 14131.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden

voor de komende week:

Datum
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ADVERTEREN MET EEN
GOEDPRODUKT

is een dienst bewijzen aan de lezers.

Onze lezers beseffen dat, daarom worden
de advertentiepagina's zo goed gelezen,

daarom ook zijn de adverteerders zo

ingenomen met

HEEMSTEEDSE COURANT

Zeeweg 3, Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaalfondue-restauran t

lot 45 personen.

Gen. Cronjé.slraat 14 - Haarlem
Reserveren: lel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.

Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

IS ons uileret gczethgc place-mal-restauranl. praktisch op hel

strand van Z.indvoon, waar vnnal 1 2 00 lol 21 00 uur. legon érg

scherpe priiien zeer smakelijke schotels worden geserveerd...

BiivoortwGld kip-inl-mandie is er voor I 14 50.

een gegratineerde kallsbielsluk kosl slechts I 19 75

en een kompleet kindermenu zells maar ( 1 1 50 .

Van 1 l/m lloKlobei 19B1 kaaswcok '

Daar kunt u mei uw gezin nog eens voor uil eten gaani

^iiDimpl/ik
IS ons cabaret van internationale allure leder weekend (reden

hier bekende artiesten op. terwijl u geniel van een uniek warm
en koud buffet of diner

Zaterdagavond 19 september speelt hier het dansorkest van
NICO VAN DER LINDEN met vokale medewerking van

THERESESTEINMETZ

De kosten voor deze héle avond uit bedragen, inktusief

champagne-cocktail, het zeer riante warm- en koud buffet en
uiteraard koffie toe, f 75.- pp .

Zondagavond 20 september speell hier het COMBO RINUS
VAN GALEN, waart») vanaf 1 9 00 uur een tecsletijk diner

wordl geserveerd voor slechts 1 47 50 p p .

IS onze sfeervolle cocklail-bar. dageli)ks geopend van 1 7.00 tol

01 00 uur Vrijdag- en zondagavond is er een vnj-cntree-avond

mei levende muziek
ledere zaterdagavond is er. tegen bescheiden vergoeding, een
levendig muziek- en show programma met bekende artiesten.

.

BEDRIJFSRUIMTE
TE HUUR GEVRAAGD

300-500 m^ verwarmde ruimte, moet goed
toegankelijk zijn voor vrachtwagen-

kombinatie.

Aanbiedingen aan:

HIUO BV
telefoon 02977-22170

(S ons specialiteilen'restaurani waar u yzw
woensdag- tot en mei zondagavond een avond-lange

culinaire-happenmg van de eerste orde wordt geserveerd

Panorama Reslaurani
is ons letterlijk hoog.^e!egen' restaurant boven in het

Palace Hotel. Geopend woensdag tot en met zondag van
11.00101 19 30 uur.

.

badhuisplein 7
zarKivoort

inlichtingen en
reserveringen:

02507-12144

bouwes hotels

HOORZITTINGEN PROVINCIAAL

MILIEUBELEIDSPLAN
In mci j.l. hebben i;edcputL'cidf bUücn, hei

(Jagehjks bestuur v>in tio piovincic, een conccpl-

oniwetp miheubeloidspijn uiigebiachi en icakiics

da.iiüp geu.i.igd.

In lot.ial /ijn lond 60 sehrilleliikc reaklies

binnengekomen. Gedenuicerde sialen hebben
de/c leakiles gebundeld, samengevat en van

komnicnla.ir vnor/ien.

VoDi het ondei/iiek van de reaklies hebben
piDVineiale stalen uit hun midden een speciale

eiimmissie ingesteld, de commissie van onderzoek
vo()i het piovinci.ial milieubeleidsplan.

De/e tumniissie houdt vier hoor/.ii tingen

S oktober 1-1.00 uur
Hotel Kiasnapolsky, Dam, Ainsicrd.im

S oktobei 19.30 uui,

Hoiei Ki.isnap()lsk\
, Dam, Aiiisteidam

7 oklobei 14.ÜÜ UUI

Hel Gulden Vlies, Kooistraai 20, Alkmaar
7 (iklobei 19. si) uur

Hel tjuklen Vlies, Kooisli.i.it 20, Alkmaai.
lede ieen k.in op 'ie/eJioiii/ilJinj;iTiJiel_^voo^^^

voelen, ook /i| die niet s(.hi i(le!i|k op hel plan

hebben get e, igee^i_d. De muldag/iltinuen 7T\n

vooKil liedoeld vooi mstanlies, de avontl/illingen

vooi p.ii likulieien. Op vli zoek k,in liii'r\an

uoiden algeueken. Indien d.iaivooi voldoende

bel ingsiLllini; besl.iat, k.in bi| de midd.ig-

hoot/iilin'.;en wotden üe/oigil vooi kinileiopsang.

Opii.ne blei vooi u.i.iine vooi 2s lepiembei a.s

bi| hel sekiel. lil. 1,11 v,in tie Lomniissn; (tel. 023 •

If) vl 72)

l'.dion 11 \.!n lil mogi li|klieid gebiuik wilt ni.iken

op een \,in tie hooi/iiimgen bet \\ooid ie voeien,

uili 11 du d.m l.ilin uelen .lan bel sekiet.iiKi.il

v.in de eonimi^su' ' (lel. 02 i - ld 3 \ 72), Bi| de

pi.inning \, in de hooi/iiiingen k.in d.i.iiniee d.m

lekenini; wonlen gL houden.

Veideic pioced u i

e

Na de hooi/ittingen /al de commissie van ondei-
zoek enkele malen veigadeicn ovei alle

sehiiticliike en mondelinge icakiies en hei

kommentaai van gedcputceide stalen hieiop

en lensloUe haar siandpuni over het plan

bepalen.

Dc/c openbaie vergadeiingen vvoidcn gehouden
in het piovinciehuis. Dreef 3 in Haarlem op
23 oktober 14.00 uui

26 oktober 9.30 uur

25 november 14.00 uur

27 novembei 9.30 uur.

Het oniweip-plan staal in de huidige planning op
de agenda van de vergadering van piovinciale

slaten van fehiuaii 1982.

Aanvi.igcn v.in stukken

De gebundelde schiilielijkc reaklies en hel

kommenta.ii van gedcputceide slaten op de/e

le.ikties kunnen tegen veigoeding van de kosten -

wolden besield bij:

Piovinciaal Bestuui Nooid-Hodand
Postbus 123

2000 MD Ha.ulem
iel. 023 - 16 34 26.

Desgewenst /i|n daai ook nog esemplaien van

het conccpt-ontweip milieubeleidsplan veikiijg-

b.iai

.

Nleei inloi malie.

Vooi meei iiiloimaiie kan men /ich wenden tot:

He! sekiel.in.ia! v.in de Commissie van Onder/ock
VOOI het Milieubeleidsplan

Postbus 12 s

2000 MD Ha.ulem
iel. 02 s - Ib ^1 72

ü.i.ii Is ook een o\ei/ichl van de samenstelling
i.in de commissie v.in ondei/oek \ei kiiigbaai.

provinciaal bestuur
van noord-holland

voor hetzelfde geld

gaje toch naar

DANSSCHOLEN

h
Inschrijvingen,

inlichtingen:

Adm. de Ruyterweg
110, telefoon 184044
Dirk Sonoijstraat 155

telefoon 113260,

Amsterdam-West.

on _

ZWEMLESSEN
voor het hele gedn

in ideaal instnictiebail

Moeder/baby
zwemmen, jeugd v.a.

3 jaar, volwassenen
overdag en 's avonds,
zwemgymnastiek,

vrij zwemmen.

SPORTACADEMIE

Nauwelaerts-

deAgé
Bloemendaalseweg 152

Overveen,
telefoon 023-265521

KOOIJMAMS ^

FORDOTO

-- ZANDVOORT ..

. AmpArestraat 10
(naast Colpltt)

Tel. 02507 - 1 69 25'.

b.g.g. 132 42 -.

Ford verkoop en
service.

"Ook voor diverse
'

merken inruilauto 's.

Te huur:

kantoorpand/

showroom
VIJFHUIZEN
(bij Haariem).

Prachtig bedrijfspand, ge-
heel gestoffeerd; drie ver-

diepingen; 2e etage te

gebruiken als woning.
Totaal ca 291 m', riant ge-

heel op goede stand.

Huurprijs f 35.000,- p.j.

Zakengroep "Groen" B.V.

Niivertteidstraat 3b,
Heerhugowaard.
tel. 02207-13639.

Denk nu aan uw tuin!

O.a. tulpen, narcissen,

hyacintenbollen,

ook sneeuwklokjes.

Maak er een bloemen/eest

van--.

J.BLUYS
Halicsiraat fi5 - Zandvnori

Tel. 02507-1 20 60

De specialist voor al u »v bloem werken.

NOORDHOLLANDS
PHILHARMONISCH ORKEST

Concertgebouw Haarlem
woensdag 23 september 1981 - 20.15 uur

ERECONCERT HERMAN KREBBERS
dirigenten: ROELOF VAN DRIESTEN

HERMAN KREBBERS

3 Leerlingen van Herman Krebbers
solisten : VERA BETHS 1

MARIEKE BLANKESTIJN viool

PETER ZIMMERMANN I

programma:

Vivaldi — Concert voor drie violen

dirigent ; HERMAN KREBBERS
Mozart — Vioolconcert no 4
soliste : VERA BETHS

Glazunov — Vioolconcert
soliste : MARIEKE BLANKESTIJN
De Sarasate— Zigeuncrweisen
solist : PETER ZIMMERMANN

entree f 15.- (a.i.) c.j.p. geldig

Abonnementhouders een gereduceerde pri]S van f 12,- (a.i.)

Kaarlverkoop en plaalsbespreken aan de kassa van hel

Concertgebouw. Lange Bfgijnestraat 13, Haarlem van 10-15 uur

telefonisch 32 09 94 van 12-15 uur. vanaf woensdag 16september

Houders van vaste plaatsen en abonnementen vanaf
dinsdag 15 september.

Eerste kwaliteit,

handgekloofd

OPENHAARD-
HOUT

2 m' thuisbezorgd
v.a. f200,-.

B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,

Santpoort, tel. 023-

375381-314107.

GASHAARD
Zo goed als nieuw;

wegens verhuizing

f 100,-

Burg. v. Fenemaplein?,
flat 14.

Vërhoogdbé
spaarrentc^
bij de Rabobank

m.i.v. 04-9-1981

Spaar-Direct-Rekening 6Vi% nu 61/2%

Spaar-Premierekening 8!^% nu 8ï/2%

Spaar-Extra-

Premierekening 9'/4% nu 91/2%

Rabobank Kinderspaarplan 8!^% nu ör/z/o

Spaarrekeningen 'Grijp-5' 1V2% nu 8%
'Zilvervloot' spaarrekeningen 8Vè% nu Ö/A%

Rabobaak C9

OÖ
Men weet nooit waar men

buiten kan, voordal men hel probcerl.

F.P. Adam!,(1881-igsi)

HORLOGÈRIE
C, WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg4 - Tel. 1 23 07
heeft hel reeds lang geprobeerd en weet nu vast en

zeker dat een uurwerk van hem, (horloge, klok of wekker)
ict.s is, waar men niet buiten kan.

Probeert u hel ook maar eens.

U zult verbaasd zijn!

Komt u eens kijken in zijn .showroom,

't Is een hclevenis!

Eigen reparatie-a/deling

met elektronische apparatuur.

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'

Zeestraat 41

ZANDVOOHT
02507-15110

Jansstraat 44
HAARLEM
023-322609

heeft nu weer vanafheden
alteen in Zandvoort het

wintermenu
(van maandag t/m vrijdag)

— Goulashsoep —
stokbrooc/

— Gemixte grillplaat —
3 soorten vlees {magerI

met verse salade, saus en aardappelpuree
— Palacinka —

warm flensje met koude roomvulling

f 15,50
We zijn in beide zaken de GbHELE WEEK GEOPEND

vanaf 17.00 UUR.
Reserveringen vanaf 14.00 uur.

' "dÖe MÉÉR zelf'"'"'
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEIM
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wancikurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementensysteenn, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOEHETZELVER

Zaterdags geopend tot 16.00 uur
's Maandags gesloten.

's Middags van 72.30-73.30 uur gestoten.

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars Ö taxateurs in bednjfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

herman heijermansweg 6, amsterdamz.. telex 18143

ue-
tcaat

Het Nederlandse Sleutel- en

Sloten/specialisten Gilde is door Lips

Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentie-

houder gemachtigd de Lips-Keso

sleutel ic kopiëren. Voortdurende

kwaliteitsbewaking en de geavan-

ceerde machines van het Gilde

garanderen u zekerheid

en veiligheid. Alleen bij

de gemachtigde dealer

krijgt u het originele

Zekerheids bewijs.

UWDËAmf

Meer Sleutelservice

Binnenweg 73 - Heeni!ilcde

Tel. 023 - 28 04 90

r^Sf^ rM»*' '**«:• 'Tt**i^'^w •VMi' r»i«#ri

NIET GEBONDEN AAN DE SCHOOL-

VAKANTIES? OF JUIST WEL PUNNEN
VOOR DE HERFSTVAKANTIE?

!n beide gevallen kunt u profiteren van onze
speciale naseizoenprijzen en uzelf verwennen

in onze

moderne, 6-pers. komf. stenen
bungalows,

gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park; rest. fbar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf,' windsur-

fing etc.

Inl. & reserv.: Vrije-tijdspark Ermerzand,
DALERSTRAAT, 7843 PE ERM,

TEL. 05915 - 401B.
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BEWAARSCHRIFTEN INGEDIEND

Herindeling Gasthuisplein

stuit op weerstand
ZANDVOORT - Volgens bewoners en belanghebbenden van het Gasthuis- zegt voorzitter Moerenburg van de
plein kan de Dienst Publieke Werken van de gemeente „wel inpakken," Federatie.

want enige waardering voor de door deze dienst ontworpen herindeling Hij vindt het een foutieve denkwijze

van het plein kan nauwelijks worden opgebracht. Sterker nog, men heeft P'annen die lang geleden zijn gemaakt

er geen goed woord voor over en de woordvoerder van de bewoners /be-
langhebbenden, bakker J. v.d. WerfT is van mening dat de ambtenaren
van deze Dienst „het nou wel bruin gebakken" hebben.

De herindeling van het Gasthuisplein is

al jarenlang een strydpunt tussen bewo-
ners en gemeentebestuur.

In de jaren zeventig is het idee geboren

het Gasthuisplein autovrij te maken;
immers het plein ligt centraal, behoort

tot het oudste deel van het dorp en heeft

een ideale ligging voor het houden van
evenementen etc.

Na de kaalslag van de oude Noord buurt

en berindeling hiervan, moest het Gast-

huisplein dienen als visitekaartje van
deze wijk en een aangepast beeld vor-

men.

Inmiddels is de herindeling van de oude
Noordbuurt voltooid, en niet te ont-

kennen valt dat dit deel van het oude
centrum aan schoonheid heeft gewon-
nen.

Inspraak

Het Gasthuisplein is echter nog steeds

niet aangepast en is voor velen een
doom in het oog.

Na verschillende inspraakavonden,
'waar de bewoners zich duchtig weer-

den, was men nog net zover als in 1977.

Reden waarom de Dienst Publieke

Werken opnieuw is gekomen met een
herindeling van het plein. Dit ontwerp
lag ter inzage van 31 augustus tot 15

september jl.

Door de bewoner/ belanghebbenden is

nu een bezwaarschrift ingediend tegen

dit laatste ontwerp omdat men van
mening is dat ook dit plan regelrecht

indruist tegen de belangen van de
bewoners.
„Wij willen helemaal geen autovrij

plein", aldus de heer G. Loos. „Wij
willen dat onze bedrijven bereikbaar

blijven voor zowel de klanten, de
leveranciers als bezoekers."

Wél willen de bewoners gevrijwaard

worden van foutparkeerders, maar dit

is huns inziens met eenvoudiger midde-
len op te lossen dan het gehele plein

autovrij te maken.
Bovendien zeggen de woordvoerders
dat juist dit laatste ontwerp de foutpar-

keerders uitnodigt hun vervoermidde-
len praktisch voor hun woningen te

plaatsen.

Cultureel Centrum

Bovendien wordt het Cultureel Cen-
trum voor mindervaliden onbereik-

baar, omdat de zogenaamde ,,Amster-
dammertjes" en plantenbakken zo zijn

gesitueerd dat de ingang van het cen-

trum voor rolstoelgebruikers praktisch

een onneembare vesting wordt.

Ook de doorstroming van het vracht-

verkeer komt in gevaar omdat men nu
via het Wagenmakerspad, of de nauwe
Gasthuisstraat wordt gedirigeerd, het-

geen voor deze bewoners ook geen
aantrekkelijk vooruitzicht is. ,,Door de
ontwerper van het laatste plan worden
maar liefst vier bestaande uitritten on-
bruikbaar door plaatsing van lantaarns

en bomen", aldus de woordvoerders,
die tegelijkertijd Gedeputeerde Staten

van hun bezwaren in kennis hebben
gesteld.

Plannen

Niet alleen de bewoners /belangheb-
benden hebben bezwaarschriften inge-

diend tegen dit ontwerpplan, ook de
Federatie Handelsvereniging Hanze en
de Horeca Nederland hebben hun be-

zwaren kenbaar gemaakt.
„Kijk in deze tijd vind ik het onverant-

woord zoveel geld uit te geven aan een
plan dat reeds lang achterhaald is".

ook koste wat kost uit te voeren.

,,Het idee van een autovrij plein was in

die jaren misschien niet zo vreemd,
maar dit denkbeeld is al lang achter-

haald. Juist de aantrekkelijkheid van
het Gasthuisplein is juist dat het

,,leeft", dat het een leefbaar plein is

gebleven, dat moet je nu niet meer
veranderen. Bovendien moeten wij zui-

nig met de gemeenschapsgelden om-
springen en lijkt ons de verwezenlijking

van een autovrij Gasthuisplein niet

meer passen in het tijdsbeeld van de
jaren tachtig."

Het bezwaarschrift van Horeca Neder-
land omvat dezelfde bezwaren die door
de bewoners en de Federatie Handels-
vereniging Hanze naar voren worden
gebracht.

Hoewel bij de bewoners de gedachte
leeft dat er opnieuw een openbare
hoorzitting /inspraakavond zal worden
gehouden, wordt dit door wethouder
Termes ontkent. ,,Wij zullen de gewo-
ne procedure volgen die gangbaar is bij

indiening van bezwaarschriften, en dit

is zeker niet opnieuw een inspraak-

avond", aldus de wethouder.

Uw krant niet

ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17166
en 's middags heeft u henn

in de busl

Het laatste ontwerp voor herindeling van het Gasthuisplein. Volgens bewoners/ be-

langhebbenden is er echter slechts één ontwerp dat door hen met instemming zal

worden begroet, en dat is het ontwerp dat door henzelf destijds werd ingediend. „Wij

willen geen autovrijplein, wij willen geenfoutgeparkeerde auto's voor de deur en dat

is héél wat anders".

Het is roemrijker de
oorlog te doden met
het woord dan met het
zwaard; de vrede te

winnen met de vrede
dan door geweld.

Nat ongeval
ZANDVOORT - In een woning aan de
Piet Heistraat vond donderdagmorgen
een ongeval plaats. De 44-jarige be-

woonster viel in de badkamer en kwam
zo ongelukkig terecht dat zij naar een
Haarlems ziekenhuis moest worden
vervoerd.

OP LUSTRUMFBÊST (MSIMO

Zeskamp herleeft In Zandvoort
ZANDVOORT Vijfjaar van zorgen en

kritiek

rond een casino hangt

veel mystiek

een stap verkeerd en je

staat in de krant

we zijn bekend in het

hele land
het gaat nu beter, het

loopt nu vlot

ze krijgen ons niet meer
kapot.

Een fragment uit het „Zandvoortse

cabaret" ter gelegenheid van de eerste

iustrumviering van casino Zandvoort.

Maar de medewerkers van het casino

zeiden het treffend tydens de feestavond

in Riche. Wanneer de organisatie van

de Nederlandse casino's net zo vlot

verloopt als de feestavond is verlopen,

dat zit het met het Nederlandse gokwe-

zen wel goed. Of eigenlijk moet van
feestdag gesproken worden, want van 's

middags twaalf uur tot aan acht uur in

de ochtend vierde de Stichting Nationale

Casinospelen het eerste lustrum in

Zandvoort.

Kosten noch moeite had de sport- en
personeelsvereniging van casino Zand-
voort gespaard om er een groots festijn

van te maken.
Niet uniek, maar daarom niet minder
origineel was de zeskamp, of beter

vierkamp, die 's middags plaatsvond op
de handbalvelden van Zandvoortmeeu-
wen en de voetbalvelden van Zand-
voort'75 op het binnenterrein van het

circuit.

Hoofdscheidsrechter Louis Schuurman
noemde het een geweldige accommo-
datie en hij kan erover oordelen. Ne-
gen jaar geleden maakte hij deel uit

van de Zandvoortse zeskampploeg on-

der leidmg van captain Dirk van der

Nulft. Het was de periode dat heel

Zandvoort aan de buis gekluisterd zat

als Zandvoort maandelijks deelnam
aan NCRV's zeskamp met als bekro-
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Spaniiing genoeg bij de zeskamp van de casinomedewerkers.

ning van de sportieve mspanningen. het
internationale spel zonder grenzen in

het Franse Chartres.

Louis Schuurman hield er een baan aan
over en is sindsdien werkzaam bij de
NCRV-afdeling gevarieerde program-
ma's. Peter Logmans zat destijds even-

eens in de zeskampploeg. De Zand-
voortse croupier zocht kontakt met zijn

oude ploeggenoot en uitdenker van
zeskampspclletjes bij uitstek. Geza-
menlijk werden negen spelletjes be-
dacht, geheel in het teken van het

casino.

Zo bevochten de casino's van Zand-
voort, Valkenburg, Scheveningen en
het hoofdkantoor elkaar op de onder-
delen troncoverschot, rateaux-race,

uniform hindernis, vijf-jaren-race, be-

lasting-race en kogel geven. Op deze
onderdelen gecompleteerd met estafet-

te, handbal en voetbal, bleek Zand-
voort als gastheer de sterkste, gevolgd
door hoofdkantoor, Valkenburg en
Scheveningen.

Zo herleefde het zeskampspcl in Zand-
voort en Louis Schuurman had als

hoofdscheidsrechter grote waardering

(foto Europressj

voor de manier waarop men de attribu-

ten zelf had vervaardigd.

Zijn vrees dat zijn spwlletjes wat te

moeilijk waren uitgevallen bleek onge-
grond, want zo zei hij na afloop: ,,Mij

werd verteld dat er geen sportfiguren

bij zaten, maar ik heb ze wel degelijk

gezien. Deze ongetrainde ploegen zou-
den beslist geen gek figuur geslagen

hebben in de zeskampkompetitie".

Waardering was er eveneens 'savonds

in Riche waar de dag besloten werd
met barbecue, cabaret en dans.

Zandvoorts onderwijs vooruitstrevend

Eerste 'echte' basisschool

al van start in januari
ZANDVOORT - De Mr. G. J. van
Heuven Goedhartschool en de kleuter-

scftoöl ^Jlmnmeloord", zullen met in-

gang vSfrr januari 1982 de eerste echte
basisschool van Zandvoort vormen.

Zij lopen hiermee vooruit op de
basisscholen die in augustus 1984 over-
al in den lande gevormd moeten wor-
den. Dit alles is mogelijk omdat het

Ministerie van Onderwijs veranderin-
gen voor de nieuwe basisschool vanuit
het onderwijs zelf gestalte wil geven.
Een aantal zorgvuldig geselekteerde
scholen wordt dan voor twee of drie

jaar in het Ontwikkelingsplan Basison-
derwijs opgenomen. Hun ervaringen
vormen een belangrijke grondslag voor
de nieuwe basisschool.

Afgelopen maandag waren beide ou-
dercommissies bijeen om dit projekt te

bespreken. Eerst brachten de hoofd-

Bomschuitbouwers

krijgen de ruimte

ZANDVOORT - Op dinsdagavond 22
september is de Zandvoortse Bom-
schuitmodelbouwclub het nieuwe sei-

zoen ingegaan in een nieuw onderko-
men, namelijk de vroegere kleuters-

hool „Klimop" in de Dr. de Visser-

straat.

Men is bijzonder verheugd met het

lokaal waar men nu terecht kan. ,,Het

is veel ruimer", aldus een der bestuurs-

leden. Verheugend is ook dat men nu
gelijkvloers verblijft, zodat ook min-
dervalidcn lid van de club kunnen
worden, voor hen was de trap in het

Cultureel Centrum namelijk een on-

neembare hindernis.

Nieuwe knutselaars en modelbou-
wers zijn van harte welkom op dinsdag-

avond in kleuterschool De Klimop,

waar de bomschuitclub vanaf 19.00 uur

aan hel werk is.

Tot grote verrassing van de leden is

de hartewens van hen in vervulling

gegaan. Door een .schenking kon men
deze zomer namelijk een lintzaagma-

chine aanschaffen, een apparaat dat al

jarenlang bovenaan de verlanglijst van

de bomschuitclub prijkte.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven

bij H. Bakker. Keesonistraat 26, tel.

15836 of op dinsdagavond in de Kli-

mopschool.

leidster, mevr. S. Beyer, in het speello-

kaal, en het hoofd, de heer G.J. van de
Laar, in de aula, de ouders op de

hoogte van de toekomstige gang van
zaken.

Hierna namen de ouders van de

kleuterschool symbolisch hun stoel mee
naar de aula van de lagere school. Hier
vond de verkiezing van één nieuwe
oudercommissie plaats, nadat alle ou-

dercommissieleden hun functie ten be-

hoeve van de nieuwe gang van zaken
hadden neergelegd. Daarna werden uit

twaalf kandidaten, negen ouders geko-

zen.

De gemeente was zelf zo vriendelijk

geweest voor deze belangrijke gebeur-

tenis een echte stembus beschikbaar te

stellen.

Aan het eind van de avond werd er

voor de belangstellenden de Australi-

sche film ,,Through my cyes" getoond,

waarin een andere vorm van onderwijs

werd belicht, zodat de ouders alvast

kennis konden nemen van een aantal

experimentele vernieuwingen.

Gezinszorg en

gehandicapten

HAARLEM - Dinsdag 29 september
houdt de Commissie Lichamelijk Ge-
handicapten Zuid-Kennemerland weer
een plenaire vergadering. Zo'n plenai-

re vergadering, die enkele malen per

jaar door de KLGZK belegd wordt, is

bedoeld als open bijeenkomst, waar
organisaties, personen en groepen van

en voor lichamelijk gehandicapten el-

kaar kunnen ontmoeten.

Centraal op deze vergadering staat ccn

inleiding over het onderwerp ,,Wat kan
gezinszorg voor een gehandicapte bete-

kenen"? door mevrouw Joke Blom,
hoofdicidster van de Stichting Gezins-

zorg Kennemerland-Zuid. Een onder-

werp, waarover veel te vertellen valt en

zeker ook heel wat te vragen zal zijn.

Voorts meldt de agenda een punt

,, nieuwe signaleringen, vragen, voor-

stellen enz." Wie iets op zijn hart heeft,

iets wil ondernemen, een idee heeft,

iets wil mededelen, iets te vragen heeft,

kan dat dan kwijt. Dat kan b.v. de start

betekenen van een nieuw initiatief.

Belangstellenden zijn van harte wel-

kom op deze vcigadering, die om 20.(10

uur begint, en gehouden wordt in

Gebouw de Ringvaart, Floris van Adri-

chemlaan 98 in Haarlem (Bocrhaave-

wijk). Het gebouw is toegankelijk voor

rolstoelers.

Gewond

Autobedrijf

VieisteegéB.V
Pakveldstraat 21 ZainÜvbbrt.

ZANDVOORT - Vrijdag vond een

aanrijding plaats op de kruising Kost-

verlorenstraat - Tolweg - Zandvoortse-
laan - Haarlemmerstraat tussen twee

auto's. Beide voertuigen waren total-

lo.ss, terwijl één van de bestuurders zich

onder behandeling van een arts moest
stellen voor vcrwonditsgcn in zijn ge-

zicht.

Raridstèd PtiUiraties ' 'iiJ:'h

Dorpsstraat 8, Aalsmeér.tfe

029W8iil
Club Perroquet

in de 'Manege'
ZANDVOORT - Het nieuwe seizoen
1981 / 1982 wordt aanstaande zaterdag-
avond door Club Perroquet geopend
met een optreden van de Down "Town
Jazz Band. Het belooft een grandioze
dixieland jazzavond te worden in res-

taurant/bistro De Manege aan de
Zandvoortselaan, hoek Blinkertweg,
waar de leden en introducées deze
avond geen entree behoeven te beta-

len.

Club Perroquet heeft een bijzonder
succesvol eerste seizoen achter de rug.

Men vond een onderkomen in Hotel
Keur, waar mevrouw Van Duivenvoor-
den de nieuwe club een gastvrij onthaal
bood. Helaas kan door reorganisatie
van Hotel Keur niet langer over deze
ruimte beschikt worden.

Het bestuur van Club Perroquet is

mevrouw Van Duivenvoorden bijzon-

der erkentelijk voor de geboden hulp
en is verheugd dat men het nieuwe
seizoen terecht kan in estaurant/ bistro

De Manege.
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FAMILIEBERICHTEN

c
Pa en Ma

van harte gelukgewenst met jullie

35-Jarige huwelijksdag

op zaterdag 26 september 1981.

Wij hopen dat jullie nog lang bij ons mogen
blijven.

Jullie kinderen:

YVONNE - J.^.AP

MARIJKE- JAN
PETRA - NOL
PETER
KLEINKINDEREN
YVONNE en JOHNNY

I
Hierbij geven wij u kennis van het voorgeno-

i men huwelijk van

gemeente
zandvoorl

Ronald Hakhoff
en

Cobi van der Mije

dat zal plaatsvinden op maandag 28 september

om 15.00 uur ten raadhuize te Zandvoort.

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00-22.00 uur

in hotel Keur, Zeestraat 49-5 1 , Zandvoort

Op de afdeling financiën en belastingen ter

gemeontesecretarie is plaats voor een

ige

medewerk(st)er
De aan te stellen kracht zal worden
ingewerkt voor Het tMïdienen van een

office computer. Daarnaast zal hi) of zij

worden belast met administratieve

werkzaamheden van uiteenlopende aard.

Opleiding mavo/havo met bij voorkeur
handel m het pakket. Salaris afhankeli)k van

leeftijd van f 950.- tot f 1.937,- per maand.
Aanstelling vindt plaats in tijdelijke dienst.

Belangstellenden worden verzocht binnen
een week een schriftelijke sollicitatie te

richten aan burgemeester en wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zand-
voort.

Nieuw! Rolskiën in Zandvoort!

Uitstekend voor uw conditie en als

voorbereiding voor specifiek langlauf en skiën.

GRATIS PROEFLES
op zaterdag 3 oktober/f

Bel Ingrid Gordijn voor verdere informatie,

telefoon 13783.

Start ski-gymnastiek

op zaterdag 26 september, o.l.v. Ingrid Gordijn

van 10.00-11.00 uur, bij weeren géén weer.

Trefpunt: vóór Huize Gordijn. Thorbecke-
straat 26.

Voor verdere informatie: tel. 13783.

• • **

GEVESTIGD TE ZANDVOORT

van het Wereldnatuurfonds
Thorbeckestraat 36, Zandvoort,

02507-17583

Veilinggebouw

De Witte Ztwaan

in- en verkoop en
opsiaayan inbqpdels

en goederen.

Dag. geopend v. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,

na 18.00 uur 16658.

Fa.WATERDRINKER
Souterrain.

De Witte Zvi/aan

Dorpsplein 2.

m) Uitvaartverzorging
Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

CREMATIE - BEGRAFENISSEN - TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMER

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - BLOEMENDAAL - Tel. 023-260533

Informaties betreffende begrafenissen ofcrematies geheel vrijblijvend.

eèmtkml?^

Zeestraat 26, 2042 LC Zandvoort, telefoon 02507-14497

b.g.g. 16621

Probeert u eens onze

mosselfondue

een ongewone manier om mosselen te eten.

De echte mosselgenieter zal ook deze manier
volop weten te waarderen.

Alleen 's maandags, dinsdags en woensdags.

Donderdags gesloten.

Afwezig wegens vakantie

op maandag 28 september sta ik weer
geheel uitgerust tot uw dienst...

Mesjeu André
Bontreparatie

Wij houden

VAKANTIE
van 27 sept. t/m 18 oktober.

Daarna zijn wij weer terug met frisse ideeën en
natuurlijk speciale, goedkope aanbiedingen.
En ook onze 10% KORTING op alle grote

parfumerie-merken blijft gehandhaafd.

Drogisterij - Parfumerie

DE GAPER
Kerkstraat 36 - Zandvoort.

Eet- en drinkhuis

7 GALERIJTJE
THORBECKESTRAAT 5 - ZANDVOORT

TEL. 02507-1 88 95
t.o. Casino

René en Rita

Verse gekookte mosselen
Elke vrijdagavond

per portie

/ 11.00
Vanaf 22 september zijn wij dinsdag

gesloten.

Voor al uw cv., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 02507-

13176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV

FIAT
Lancia, Autobianchi

Super benzine 8 cent korting

Diesel 2 cent kortIng

Benzine- en
reparatiebonnen
van leaseplan-auto's

worden ook in ontvangst genomen.
Tevens hebben wij diverse occasions.

Kamerlingh Onnesstraat 23, Zandvoort,
telefoon 14580

Dagelijks geopend van t.av xox 19.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

7 jaar souldansen

met CARMEN!
Open les maandag 5 oktober

Lestijden: 7.30-8.30 uur, 8.30-9.30 uur,

9.30-10.30 uur.

Gebouw: Asian Fighting Arts, Brugstraat 15.

In!.: Letty van Wijnen, telefoon 15100.

Hondenkapsalon Renée
25 Jaar vakwerk

Om du te \ icrcn kunnen alle

kort-, lang- en ruwharige klanten

ccn kleine verrassing tegcijioet zien

van trimsier Rcnt-e

in de maand oktober. "^f'

Voor afspraken ^

Van Csladcslraut 20, (el. 15626.

:•.«

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat hef
over aan de vakman.

Vraag vri|blijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE
UIZERS

A. J. V. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort -Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Te koop gevraagd:

sloop-
auto's
of occasions.

TeL14836.

Te huur gevraagd, per

medio november, voor
nette jongeman (25)

ZOMER-
HUISJE
ETAGE OF SOUT.
Max. huurbedrag

all-in ^550.-

Inllchtingen, telefoon

070-544873 of

02S07 - 13332,

tussen 17.(X)-18.00 uur.

Ui.

Denk nu aan uw tuin!

O.a. tulpen, narcissen,

hyacintenbollen,

ook sneeuwklokjes.

Maak er een bloemenfeest

van. .

.

J.BLUYS
Haltcsiraal fiS • /and> nurt

lcl.02S(>7-l 20 00

^c :,peciaiiit voor al uw oioumwcrKcn.

VERBOUW - RENOVATIE en ONDERHOUD
GEBOUWEN

RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN
uit eigen werkolaats.

Werkplaats: Swaluestraat 41A
Dr. Gerkestraat 50rd - 2042 EW Zandvoort

Tel 02507 - 1 52 25

I IMMER- en ONDERHOUDSBEDRIJF

F. KORS

Niet het enige, wel het beste adres

.•'^ Atelier De Buts
*. Gebrandschilderd glas

Grote kollektio medaillons
Glas in lood • Restauratie

Specialiteit:

medaillons naar foto of dia

Taferelen Oud-Zandvoort.

Dorpsplein 2. Zandvoort
tel. 19015. zondagmiddag open

Klein assurantiekantoor

te Zandvoort, vraagt

MEDEWERKSTER
voor enkele uren per week.

Enig administratief inzicht, assurantiekennis

en typediploma vereist.

Inbreng van eigen portefeuille mogelijk.

Brieven onder no. Z-S50. bur. v.d. blad.

Diverse merkfietsen,

brommers,

crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen, banden,
crosskleding, helmen, handschoenen,
laarzen enz.

Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKON
KOCHSTRAAT 8 - ZANDVOORT

(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

Te huur gevraagd:

vrije

woonruimte
M. Inden

Emmaweg 15.

Telefoon 18760.

G.Kol
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-brand-leven

alle verzekeringen

Uw adres voor

dast kousen, panties,

knie- en enkeistukken,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

Kantoor-uren
Zandvoorts Nieuwsblad

Gasthuisplein 12, telefoon 17166

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13.00-16.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur

09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur

09.00-12.00 uur

Klachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uur

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Drogisterq - Reform

MÜERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507 - 1 61 23.

A. J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
48

Bedrag

5.000,-

10.000,-

15.000,-

20.000.-

25.000,-

60
mnd.

150,95

289,14
427,34

565,53

703,73

96
mnd.

129,93

247,15
364,37

481,59

598,81

120
mnd.

98,93

184,15

269,92

355,68
441,44

mnd.

238,43

313,71

388,99

REPARATIE

van alle soorten

DAK-

BEDEKKING

TeL 02507-173 53

12
Ie en 2e hypotheken tot 125% mogelijk.

Informeer eens!

Helmersstraat 1 - Zandvoort,
telefoon 02507-12150.

Foto Quelle
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig

afdrukkenen
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!

Wij verhuren:

bedden, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.

voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,

TELEFOON 12164/13713.

Pnvè na 18.00 uur 16658.

VEILING

ONROEREND GOED
Met toepassing van de nieuwe algemene bepalingen en veilingregels zullen in het Veilinggebouw

aan de Biiderdijkstraat IA te Haarlem op dinsdag 6 oktober 1981 des avonds halfacht,

onder meer de navolgende percelen worden verkocht krachtens artikel 1223 B.W.

Ten overstaan van notaris E. J. M. Weve te Zandvoort, Kostverlorenstraat 121 (tel. 02507-

16841»:

« het DRIE-KAIVIERAPPARTEMENT aan de Passage 3 flat 51 te Zandvoort
met ondergrondse garage aan het Burgemeester van Fenemaplein.
Lasten circa / 230,— per jaar. Voorschotbijdrage f 232,— per maand.
De achterstallige voorschotbijdragen ad f 1 1 .1 92,99 komen ten laste van de koper,
(de flat is zonder toestemming van de hypotheekhouder in gebruik gegeven).

Makelaar-verkoper: H. w. Coster bv. Burgemeester Engelbertsstraat 11 te Zandvoort (tel.

02507-15531)

aan het Burgemeester van Fenema-» hetVIER-KAMERAPPARTEMENT
plein 16 flat 4 te Zandvoort.
Lasten circa f 200,— per jaar. Voorschotbijdrage f 325, — per maand.
De achterstallige voorschotbijdragen en erfpachtcanon ad f 6.905,91 komen ten laste van de

koper, (de flat wordt bewoond door de eigenaar)

Makelaar-verkoper: Makelaardij Attema o.g., Hogeweg 66 te Zandvoort (tel. 02507-12715)

X het HALFVRUSTAANDE WOONHUIS met zomerhuis en verdere aanhorig-

heden aan de Haarlemmerstraat 35 te Zandvoort.

Lasten circa f 204,— per jaar. (het pand is in gebruik gegeven.

Makelaar-verkoper: Cense Makelaars o.g., Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2 te Zandvoort

(tel. 02507-12614)

Ten overstaan van notaris J. H. M. Frencken te Haarlem, Wilhelminastraat 47 (tel. 023-

316820):

« hetWOONHUIS met erf, tuin en verdere aanhorigheden aan de Koninginneweg 37

te Zandvoort.
Lasten circa f 165,— per jaar.

De achterstallige lasten ad f 655,25 komen ten laste van de koper, (de woning wordt be-

woond door de eigenaar)

Makelaar-verkoper: H. W. Coster bv. Burgemeester Engelbertsstraat 11 te Zandvoort (Tel,

02507-15531)

Inlichtingen en een uitgebreide veiling'older zijn desgewenst te verkrijgen bij genoemde
notarissen en makelaars.
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Ik vond '^vat ik zocht op d(&

Lambswool
Zojuist ontvangen in de

nieuwste kleuren:

V-hals pullover - R-hals-pullover

polo hals pullover

Slipovers en cardigans

Grote Krocht 19, Zandvoort.

Telefoon 02507- 1787».

Vrijdag koopavond.

't Luifeitje

Nu ook wol van
"Het Nederlandse Schaap'

Grote Krocht 26 - Zandvoort

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Uw adres voor:

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEM

STRIPBOEKEN

KANTOOR-
ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOnO

Vooruw huisdier

niet bij de f<ruidenier

maar de
dierenspeciaa/zaak

voor voeders - vitamines - kammen - borstels -

manden - enz.

En... deskundig advies!

DIERENSPECIAALZAAK

WEZEIMBEEK
Grote Krocht 28. Zandvoort

KADOTIEK
nde schatkist**

Kom een kijken, wq
hebban een héééèélefaoel

nieuwe kado«tikelen

U weet toch dat we ook

inlijsten?

óCSi

Grote Krocht 15. Zandvoort,
telefoon 02507-15933

Vrijdag koopavond van 19. 00-21.00 uur

Rijwielhandel BOS
voor o. a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KlS-sleutelservice

en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

'ERICA'

Wij hebben een

grote kollektie

droogbloemen!

Grote Krocht 24,

Zandvoort.

Kom kijken naar

onze nieuwe

o.a. Jordache - Lee Cooper - Lois -

Balana - Club de France - 49R - Brazilia

ICoperep armbaoden aaotiieding:

Small van 15,00 voor. .

.

Medium van 17,50 voor

Breed van 19,50 voor .

.

DONDERDAGT/MmmmmÊÊmÊmmÊÊÊS

F

jy REINIGEN -STOMEN -PERSEN '^

fiUeanette\GROTE KROCHT 21 -ZANDVOORT
TELEFOON 02507 - 25 74

o'WHtt w^i

's morgens gebracht - 's middags al schoon.

V\i| zi|n geopend van 8.30 tot 12.30 uur en van tSXK) loi

18 00 uur Vnidagavond open van 19.00 tot 21.00 uur

Zaterdags gesloten

ADVERTEREN MET EEN
GOED PRODUKT "i^ïL

023-289472

Malse horst-
^ ^ m-

Mager runder- ^ q.
gehakt kilo j2<KT..!).9b

Schenkel met _ ^-
been kiio>6cr /.«lü

Magere rib- -^ jgj-
lappen kiioj£r5;5. I^.^D
Verse kippe- _ _^
houten kiio3<^ . /•5U

lappen kiioji&eo i Oa«f

O

Magere runder^

rolladekiiojLs^lfl-

;:;:;:• PelcefWes
150

9'a'«.J2.Sïr.

:|: fchouderham

Mager runder- _
hart kiio.s.eö' öi

ch
Grote Krocht 9-15

Zandvoort

Bij A.H. een groot
assortiment

bloembollen

Schouder-

karbonade kilo 998

Rib-

karbonaUe kilo 1148

Haas-

karbonade kilo 1248

VEER
Grote Krocht- Telefoon 14404

Van Zandvoort-Noord

tot Zandvoort-Zuid

voor aardappelen,

groente en fruit

5 minuten

POSTERFOTO
Klaar terwijl u wacht!

POSterfütO 30x40 cm
slechts

Pasfoto's
4 stuks

20.

10.

Galerij Kerkstraat, winkel 8.

AUG. V. d. MME
Marisstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- en

AFWERKINGSBEDRIJF
BINIMEN-en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

wonïngstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.

Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

GEVONDEN:
LAPJESPOES

met witte voetjes en wit kopje, bij de Kleuter-

school De Woelwaters. Alhoewel het poesje

wordt vertroeteld door kleuters en leidsters zou
het prettig zijn wanneer de echte eigenaar

(esse) het poesje op komt halen. Telefoon
De Woelwaters: 15083.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OUEIUARDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies.

Voor ai uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:

Scheldeplein - Tel. 1 50 68 / 1 36 12 / 1 25 18

• Groenteplanten met kluit

• Groente- en bloemzaden

• Zaaigrond

• Jiffypots

• Bestrijdings- en

bemestingsmiddelen

• Tuüibencdigdheden

Kwekerij P. van Kleeff

Van Stolbergweg IA, Zandvoort,
telefoon 17093.

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

HONG-KONG
t JS '^ t-
Haltestr. 69 hoek Zeestr.

Zandvoort tel. 02507-17897

VERENIGING
VROUWEN VAN NU

Vindt u het aantrekkelijk om wat gezellige en sportieve

kontakten In Zandvoort te hebben?

Wordt dan lid van de Vereniging "Vrouwen Van Nu".

• Wij bevorderen de onderlinge gezelligheid.
• Wij steken hier en daar de helpende hand too.

• Wij zijn neutraal, niet politiek of kerkelijk gericht.

• Wij zenden u ons maandblad "VAN NU" mot ons
volledige programma.

Als lid kunt u deelnemen aan o.a.

:

• Konversatielessen Engelsen Frans.
• Badminton, fietsen en wandelen, yoga.
• Bridgen, bridge-kursussen on klaverjassen.
• KursusHindetoopen schilderen.
• Lezingen, modeshows, excursies on vakantie-

reizen.

Belangstellenden zijn van harte welkom op de kontakt-

ochtend op 6 oktober a.s. om 10.00 uur in Hotel

Zomorlust.

Onderstaande dames vertellen gaarne alles over onze
vereniging:

Mevr. A.J. Buursema-Homburg telefoon 13922
tMevr. W. Brand-van Engelen telefoon 18530
Mevr. W. Paap telefoon 13423
Mevr. D.F. van Orden telefoon 14236

06 11^^^^^ p

Indien tijd geld is, lecfl iedereen bosen zijn stand.
LudwigFuIda (1862-1939)

Maar wie zijn geld omzet m de tijd van

C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg4 - Tel. 1 23 07

leeft zeker nici boven zijn stand, integendeel, er is haast
geen betere belegging denkbaar. Tijd van Waaning is

tijd voor het leven!

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling

met elektrontsclie apparatuur.

Bijv.d. Werff
smaakt het nog
zoals het hoort

BAKKERIJ

R. V. d. y
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

Trimsalon Ellen

Ig. Friedhoffplein 10

2042 BN Zandvoort
Telefoon 02507 - 12773.

DORSMAN! ASSURA(yTiËI\l
PASSAGE 11 - ZANDVOORT

zoekt op korte termijn

voor diverse werkzaamheden op ons groeiend

assurantiekantoor.

Onre godactiten pnon uit n.sar pcn vlotte longe

ddnne van 17 tot j:, 20 laar

1 b u MAVO- 011 type diploma

».-;//(' mtt^r wctcn^

BEL EVEN 02507 - 1 45 34

ot kom even langs en vraag lukit

de heer J Dürsnian

voor véél paren schoenen

Grolo Krocht 25 - Zandvoort - Tol. 1 77 51

Gratis tl^uisbezorging

Snackbar„De
Wij hebben natuurlijk de oude traditie gehandhaafd en verkopen uitsluitend pommes frites,

die wij zelf voorgebakken hebben.
Vondellaan 1B- Telefoon 02507 -16227. Woensdag gesloten.
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haal het
>

,„^^'^'

MARGARINE
in de gezellige

PDNflS kuip

km^'*'**^
*M*t^̂ > WW^W

royal leerdam

CADEAU SETa

o.a. Bierglazen, Cognacglazen,
Wijnglazen, Sherryglazen.

Sftekbf

NIEUWE OOGST!

BRAADPAN
24 cm ;^ met deksel

GEENl&ötTMAAR:

ZUURKOOL

geenMmur:

ÜONQdELmEN

HANDIGE
WEGWERPFLESJES

a liefst 33cl.,>,^

BERGSGHtOSS BIER f
^ ^^^^^-^'^

HAARDBIOKKEN
voor 2 tot 3uur
gezellig vuur ,2^98'

FLESJES

AIRPOr
INIf. 1.9 LITER

GEEN,25f MAAR:

SUJA LUIERS
van Mölnlycke

PAK

STUKS
VASTE
LAGE PRIJS

PAKKET
GOUDA .

KAARSEN ^
STUKS

NAGELLAK

REMOVER
kijk eens wat u

'elders moet betalen

"Sn*- ^'

• H(-|OI DOOHt'
M.iikil.Mti L.'.>

• /WAM NUUHC.
Ut'iitUMil.i.in 1 /

• .:aimuvoohi
Buil) l m)cl(>i'i Usli : \

• NU UW V l NNi H

Hui)l(kv.M 1 If'.'.i
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C/ubraces trekken weinig pubiiek

Berend 0. Kapteyn door

zege dicht bij Icampioensciiap
ZANDVOORT • Rooskleurig zijn de

vooruitzichten voor Berend Oeberius

Kapteyn. Bü de produktietoerwagens

tot 2500 cc boekte de Zandvoorter met
zijn zege belangrüke winst op zijn

naaste rivaal Hans de Jager. Vier pun-

ten bedraagt zijn achterstand nu nog
maar, dit na de races van afgelopen

zondag die op het circuit van Zandvoort
werden gehouden, races die weinig pu-

bliek naar het circuit brachten, slechts

een handjevol autoliefhebbers waren
aanwezig.

De slotraces zullen op zondg 4 oktober

worden verreden, waarbij dan de strijd

zich zal afspelen tussen Hans de Jager

en de winnaar van afgelopen zondag
Berend O. Kapteyn. Omdat de eer-

Auto "verdronken"

ZANDVOORT - Maandagavond 14

september kwam er een melding bin-

nen bij het politiebureau dat ter hoogte
van de Camel Club een auto in zee

stond geparkeerd. De vloed was al zo
hoog, dat aan wegsiepen niet meer
gedacht kon worden.

Dinsdagmorgen werd de auto tijdens

laag water uit zee gevist door de Dienst

PW. Dinsdagavond kwam een Zand-
voorter aan het bureau met de medede-
ling, dat zijn auto die op de Strandweg
stond geparkeerd, was verdwenen. Bij

onderzoek bleek het hier de „verdron-

ken" auto te zijn. met leedwezen nam
de man afscheid van het wrak dat eens

zijn auto was.

staankomende renner vijf punten meer
krijgt dan de tweede man, zal de

winnaar van de slotraces zich kampioen
van Nederland mogen noemen.
'Nu de strijd zich tussen dit duo zo

toespitst, heeft Hans van der Beek een

voor Berend wel zeer ongunstige perio-

de uitgezocht om zich in deze klasse te

mengen.
Zijn nieuwe Mazda RX 7 is duidelijk

de snelste wagen van het veld. Dat
bleek zondag wel al ging de zaak kapot.

Slaagt Van der Beek er in zijn tweede

optreden in de zaak heel te houden,

dan krijgt Kapteyn het tijdens de slot-

races erg moeilijk. En aan een tweede

plaats heeft de kansrijke Zandvoorter

niet genoeg voor het kampioenschap.

Of De Jager zou niet dirckt achter hem
moeten finishen.

Spanning tot het laatst is er ook in de

zwaarste klasse boven de 2500cc. Loek
Vermeulen, Bert Morits en Fred Fran-

kenhout (zij eindigden in deze volgor-

de) gaan dan uitmaken wie nationaal

kampioen wordt.

Thuisblijvers

Opvallend tijdens deze voorlaatste ra-

ces was de vrij korte presentielijst. De
startvelden waren kleiner dan gebrui-

kelijk. Sommige rijders hadden de
voorkeur gegeven aan races in het

buitenland en er waren er ook die maar
thuis waren gebleven, omdat er toch
geen belangen meer op het spel ston-

den. Zo reed formule Ford 1600 kam-
pioen Cor Euser een Ford 2000 race op
de Duitse Nürburgring evenals de hui-

dige nationale Beneluxkampioen in de-

ze klasse Basill Mann.
Kuub Rothengatter schitterde even-

eens door afwezigheid. Hij gaf de
voorkeur aan een formule 2-race in

Zweden boven het besturen van een
Falcon sport bij de historische sport-en

renwagens.

Het was overigens één van de schaarse

enerverende races, die werd gewonnen
door good old Ben Huisman met een
fraktie van een sekonde achter zich

Stephen Langton. Huisman, die even-

als de Brit een Lister Jaguar bestuurde

crashte tijdens de training dusdanig dat

de organisatie er niet meer in geloofde

dat hij de volgende dag met het nu niets

minder fraaie materiaal aan de start

zou verschijnen. De besnorde EIburger

had nog geen trainingstijd kunnen
neerzetten toen in het Scheivlak op
volle snelheid zijn achterwiel afbrak.

Als een wonder bleef de favoriet op de

eindzege ongedeer. Sterker nog, hij

kon de volgende toch weer starten, zij

het achteraan. Een indrukwekkende
inhaalrace volgde. In zijn groene Ja-

guar baande hij zich een weg door het

veld met daarin Ferrari's, formule ju-

niors, Lotus Elites en nog meer fraais

uit bouwjaren voor 1962.

De wedstrijd van de dag werd de
formule Ford 1600. Door afwezigheid

van Cor Euser konden cenav-rcnsport-

school uitschieter Gerrit van Kouwe,
Jaap Silfhout van het Racing Team
Holland en de onder het het pseudoniem
Hitkrant Henkie rijdende Hendrik ten

Cate strijden om de eerste plaats. Het
werd een zeer spannend gevecht dat met
miniem verschil gewonnen werd door
Hendrik ten Cate met in zijn kielzog

Jaap van Silfhout en Gerrit van Kou-
wen.

I

• . •

>? i-J' '* « *.
..JJ^

, ^

f ^ * téP"^ »tr.± SBIH

De wedstrijd van de dag werd gemaakt door deformule Ford lóOO-rijdersJaap van Siljhout (hier op kop) Gerrit van Kouwen (no

J) en de uiteindelijke winnaar Hitkrant Henkie Alias Hendrik ten Cate.

Zandvoortmeeuwen ontglipt

in slotfase verdiend gelijkspel
OUDKARSPEL • Het is Zandvoort-
meeuwen niet gelukt om de eerste wed-
strijd in een hogere klasse met een

positief resultaat te beëindigen. V^f
minuten voor het einde van de strijd

tegen gastheer DTS ontglipte de Zand-
voorters, gezien het vertoonde spel, een
verdiend gelükspei, 0-1.

Een met invallers spelend Zandvoort-
meeuwen heeft vooral verdedigend pri-

ma partij gegeven. Kees Bruin, ziek,

Wim van Staveren meniscus en Marcel
SchoorI vakantie, ontbraken, doch de
vervangers hebben zich uitstekend ge-

weerd.
De in de senioren debuterende Steef

Water en robert Koning kunnen op een
goede partij terugzien, terwijl de op het

Meeuwennest teruggekeerde Rob Bu-

Toertocht Zandvoort-

Utrecht-Zandvoort

ZANDVOORT - Ieder jaar organi-

seert de Utrechtse Wielersport Vereni-

ging een grote toertocht. Dit jaar kan
men in Zandvoort starten, de tocht

voert dan naar het clubhuis van de

U.V.W, ,,Het Stadion" te Laaggraven
in Utrecht, terwijl Utrechtenaren als

einddoel Zandvoort hebben. Start, res-

pectievelijk doel in Zandvoort is

Strandpaviljoen 23, Club Nautique. De
totale afstand die afgelegd moet wor-
den bedraagt 160 km, heen en terug.

Alle deelnemers ontvangen een herin-

neringsvaantje dat door Club Nautique
ter beschikking wordt gesteld. De kos-

ten bedragen ƒ 7,— per persoon. In-

schrijvingen vanaf 7.00-8.30 uur bij de
startplaatsen.

chel eveneens een goed debuut maak-
te.

Beide teams gingen in de openingsfase

verkennend te werk, waardoor vooral

het middenveld bespeeld werd. De
Zandvoortse verdediging stak goed in

elkaar en DTS kon in het geheel niet

gevaarlijk worden. Wel forceerden de
gastheren enige vrije trappen en hoek-
schoppen, doch gevaarlijk was het alle-

maal niet.

Allengs kreeg Zandvoortmeeuwen een
licht veldoverwicht wat resulteerde in

enige mogelijkheden. Chris Jongbloed
slalomde door de defensie maar zag

zijn schot net naast gaan. Ook John van

der Zeijs en Steef Water namen het

DTS-doel onder vuur. De schoten ver-

dwenen helaas net naast. Zandvoort-

meeuwen bleef aandringen en leek een
voorsprong te gaan nemen. De ver

opgerukte stopper Richard Kerkman
loste een geweldig schot, dal onhoud-

baar in de bovenhoek leek te verdwij-

nen. Met een katachtige reactie voor-

kwam de DTS doelman echter een

doelpunt en de op dat moment verdien-

de Zandvoortse voorsprong.

De tweede helft gaf een vrijwel iden-

tiek beeld te zien. De teams stelden

zich nu nog behoudender op en er

waren dan ook vrijwel geen feiten die

het vermelden waard zijn. Behoudens
vrije trappen en enige hoekschoppen
op beide doelen, die niets opleverden,

viel er weinig te genieten. Beide ploe-

gen leken zich verzoend te hebben met
een gelijkspel en er kwam dan ook het

nodige geluk voor DTS aan te pas om
een 1-0 voorsprong te nemen.
In de veertigste minuut ontstond een

onoverzichtelijke situatie in het Zand-

voortse doelgebied. Eerst wist doelman
Ed Steffers nog te redden maar uit de
ontstane scrimmage voor het doel

scoorde Mannes de winnende treffer

voor de thuisclub. In de laatste vijf

minuten probeerden de badgasten met
een slotoffensief de gelijkmaker te

scoren. Nog wel enige aanvallen en
grote druk op het DTS doel, maar de
zeker wel verdiende gelijkmaker bleef

uit.

VRAAGTEKEN
De talrijk aanwezige medewerkers
van Hordo moeten zich zondag ver-

twijfeld hebben afgevraagd wat hun
werkgever bezield om zich in een

dergelijk avontuur te storten.

Slechts een handjevol toeschouwers

woonde de voorlaatste clubraces van

dit seizoen bij. Desondanks blijkt

„Zandvoorts hoop in bange dagen"
meer lusten dan lasten in de raccpis-

te te zien. Hoc valt het anders (e

verklaren dat de Canadese zaken-

man alsnog blijkt in te gaan op alle

voorwaarden van de CENAV, om-
trent overname van het aandelen-

pakket. Dus ook het struikelblok bij

de eerste onderhandelingen het con-

tinueren van de commercieel weinig

aantrekkelijke clubraces. Voeg door

nog bij de forse schuldenlast die van

de CENAV overgenomen moet wor-

den en het vraagteken Hordo wordt

alleen maar groter.

Wat is deze man met het circuit van
plan. Wat ziet hij in een projekt met
een zeer wankele basis nu bekend is

geworden dat de provincie Noord
Holland niet van plan is onthefTing te

verlenen op de zoneringsregeling ge-

luidsoverlast. Het betekent dat de
Canadees enorm moet investeren in

geluidswerende voorzieningen wil

hij de formules 1,2, en 3 op Zand-
voort houden. En om juist deze

klassen zal het hem toch zeker te

doen zijn.

Hordo, die tijdens de races van

zondag in Canada verbleef, heeft

echter nog niet getekend. Als hij zijn

handtekening onder het contract

met de CENAV zet en hij zich de

nieuwe exploitant van het circuit

mag noemen dan zullen we pas te

weten te komen wat Hordo in de
toekomst van het circuit ziet. Ook al

ziet die toekomst er momenteel ui-

terst somber uit.

Randstad Publicaties

Dorpsstraat 8, Aalsoieer,

telefoon:

0297728411

Zondag: Zandvoortmeeuwen
ADO'20 14.30 uur terrein Vondellaan.

TZB - BSM 2 14.30 uur, Sportpark
Kennemerweg.

I. Heemskerk dames - TZB 12.00

uur.

Zaterdag: SIZO - Zandvoort '75

14.30 uur, Hillegom

BASKETBAL
Vrijdag: Azima - Lions 21.00 uur,

ApoUohal Amsterdam.
Zondag: Akrides-dames - Lions

16.30 uur, IJmuiden.

HOCKEY
Zondag: Zandvoort-dames - Schaer-

weijde 13.00 uur, Duintjesveld binnen-
circuit.

Zandvoort heren - Terriërs 14.45

uur, eveneens Duintjesveld.

WATERPOLO
Zaterdag: Zeeschuimers heren - DA-

W/ Vliegende Vissen, 17.00 uur,

zwembad De Duinpan.

Rolsk

ZANDVOORT - De laatste jaren wor- \apcn. Het rolski-lopen werd geboren

den er steeds meer nieuwe sporten uit de behoefte ook zonder sneeuw te

ontdekt. Eén daarvan is het rolski- kunnen trainen. Zo'n vier jaar geleden

Rolski-lopers door een fraaie omgeving heuvel op.

Zandv. 75 op vafreej

naast Aalsmeer, 1-1

ZANDVOORT - In de eerste kompeti-

tiewedstrijd heeft Zandvoort'75 een

zwaar bevochten gelijkspel tegen Aals-

meer weten te behalen, 1-1. Beide doel-

punten kwamen tot stand in het laatste

kwartier van deze spannende wedstrijd.

Aalsmeer ging van het begin direkt in

de aanval, maar het was Zandvoort'75

dat in deze fase gevaarlijker was. Po-

gingen van Ruud van der Putten, Karel

van der Reijden en Rob Gansner gin-

gen echter net naast. Over het geheel

was Aalsmeer wat sterker doch doel-

man Gude was op zijn post. Deze
verrichtte goede reddingen, toen de
Aalsmeer aanvallers de Zandvoortse
defensie te snel af waren.

Het open sp>el van beide teams leidde

er toe dat zowel Aalsmeer als Zand-
voort'75 enige malen aan een achter-

stand ontkwamen. Vlak voor de pauze,

in blessuretijd, nam Aalsmeer bijna de

leiding. Tweemaal smoorde een inzet

in een leger van Zandvoort '75 verdedi-

gers.

De tweede helft gaf een gelijkopgaande

strijd te zien, die naar mate de tijd

vorderde, spannender werd. Zowel de
Zandvoorters als de gasten uit Aals-

meer streden voor de winnende treffer.

Doelman Gude was steeds paraat en

ook zijn collega aan de andere kant
hield zijn heiligdom vooralsnog
schoon. Een verre inzet van v.d. Putten

kon hij niet onder controle krijgen,

maar voordat de aanstormende Rob
v.d. Berg gevaarlijk kon worden, her-

stelde de Aalsmeerder doelman zich.

Aalsmeer kreeg iets meer vat op het

spel en zette Zandvoort'75 onder druk,

dat in de 30e minuut een treffer zou
opleveren. De Aalsmeerder spits Piet

Koningen was doelman Gude te snel af

en dat betekende 0-1. Zandvoort'75
bleef strijden voor een positief resul-

taat. Kansen kwamen er ook. Een
goede combinatie tussen Harry Baars
en Rob v.d. Berg bracht laatstgenoem-

de voor open doel. Helaas knalde hij

naast. Met een uitval leek Aalsmeer de
zege veilig te stellen. Een knal van
afstand, van Piet Koningen, ketste

echter tegen de lat.

De Zandvoorters leken een nederlaag
tegemoet te gaan, maar in de laatste

minuut wisten zij uit een hoekschop
alsnog de gelijkmaker te forceren. Ro-
nald Zaadnoordijk bracht de bal goed
voor, die door Bert van Staveren werd
verlengd, waarna Ruud van der Putten

voor het laatste tikje zorgde, 1-1. Het
gelijkspel gaf de verhouding uitstekend

weer.

waren het de wetenschappelijke .sport-

mensen, die voor de intcrnation:ile top

van langlopers een trainingssehema

voor de zomer op rolskies ontwikkel-

den om de conditie en looptechniek te

verbeteren.

Daar er in Nederland maar weinig

sneeuw valt. is deze sport ook hier in

opkomst. En ook Zandvoort blijft niet

achter. De Zandvoortse sportlerares

Ingrid Gordijn heeft wat het rolski

betreft wat plannen gemaakt om deze

sport hier in de belangstelling te krij-

gen.

Het is echter niet noodzakelijk om bij

de top van de Langlaufers te behoren
om aan deze sport deel te nemen. Het
rolski-lopen is een zeer goede training

voor het gehele lichaam, terwijl de

wintersporters zich goed kunnen voor-

bereiden op de vakantie. Deze sport is

recreatief zeer interessant. Tochten
door fraaie omgevingen kunnen wor-

den gehouden, waarbij de snelheid niet

belangrijk is. Het is wel noodzakelijk

dat de weg waarop het rolski-lopen

wordt beoefend vlak en liefst geasfal-

teerd is.

Om met deze sport kennis te maken
stelt Ingrid Gordijn voor geïnteresseer-

den een proefles beschikbaar. Nadere
informatie over een proefles kan wor-

den verkregen bij I. Gordijn, Thorbec-
kestraat 26, telefoon 13783. Indien

deze sport aanslaat is het zeker de
bedoeling een vereniging op te richten.

Verder ligt het in de bedoeling volgend

jaar de Nederlandse kampioenschap-
pen rolski-lopen in Zandvoort op het

circuit te organiseren, doch de bespre-

kingen zijn hierover nog in een zeer

vroeg stadium.

lauppE mnsTdames

Gemis lengte breekt Lions

op in tweede helft tegen US
ZANDVOORT - Reeds na twee kompclitiewedstrijden biykt, dat Lions het

büzonder moeilük zal krUgen in de tweede divisie. Tegen het bezoekende US leed

Lions een kansloze 63-82 nederlaag. In de eerste helft kon Lions met vry redelük

spel goed bijblijven, maar in het tweede gedeelte van de stryd zakte het spelpeil

zienderogen. De dames kwamen veel beter voor de dag. Zü versloegen na een
goede party JBC met 55-47.

Door het vertrek van enige spelers met
lengte, zit Lions wat betreft de re-

bounds volledig in de problemen. Geen
lange man onder het bord betekent

zowel verdedigend als aanvallend bal-

verlies bij gemiste doelpogingen. In de
eerste helft kon Lions dit gemis nog wel

teniet doen door een zuiver schot.

Later in de strijd werd er echter te

individualistisch gespeeld en ook het

schot was toen volkomen zoek.

US nam in de beginfase snel een 4-10

voorsprong, die echter vooral door het

zuivere schot van Henk Macnack en
Zoran Valjavec bijna geheel teniet

werd gedaan, na 7 min. 16-18. Lions

zette door. Verdedigend werd US beter

opgevangen, terwijl aanvallend sneller

gespeeld werd. Vooral spelverdeler

Matige start tafeltennis
ZANDVOORT - Sportklub Unicum
scoorde middelmatig in de start van de
tafeltenniskompetitie. Het eerste en
tweede herenteam en het vierde jeugd-

team wisten overwinningen te boeken
tegen Castricum 7-3, tegen Rapidity 6-4

en tegen TTCS 2 6-4. De overige teams
moesten genoegen nemen met gelijk-

spel en verliespunten.

Het vierde jeugdteam met Frits van
Varik, Floris Wiesman en Oscar Lohuis
moest het tegen TTCS uit Haarlem
opnemen. Het wedstrijdverloop was
erg spannend omdat bij een 5-2 voor-

sprong TTCS winstpunten maakte te-

gen Floris Wiesman en Oscar Lohuis,

maar Frits v. Varik sloot de laatste

partij in drie games 21-23, 21-23 en
21-18 winnend af. Eindstand 6-4.

Het 3e jeugdteam bereikte een 5-5

gelijkspel door overwinningen van Ro-
bert Balk (ongeslagen), Keesjan Wijs-

man en Annette Wiesman, die elk een
set voor hun rekening namen.
De Meertreffers in Akersloot waren
duidelijk te sterk voor het 2e unicum-
team met Wim van Veenendaal, Roy

van der Laan en Joost Wiesman. Jan

van Roon van Meertreffers was onge-

twijfeld de sterkste speler en bovendien

nog rescrvespeler. Eindstand 0-10.

In Hoofddorp speelde het Ie jeugd-

team met Randolph Ramalho, Patrick

en Arlan Berg tegen HTC 4. Ook zij

wisten geen winstpunten binnen te

halen en moesten ondanks verwoede
pogingen zonder winstpunt weer naar

Zandvoort terug.

Uitslagen: Heren 4e klas: Castricum-

Unicum 1, 3-7; Unicum 2-Rapidity 6-4;

Heren 5e klas: SDO-Hillegom-Unicum
3 lO-O; Onkyo-Unicum 4, 5-5; Unicum
5-Johez 5-5; Dames Districtklasse 2:

TOG 1-Unicum 1 2-8; 4e klas Adspi-

ranteh: HTC 4-Unicum 1 10-0; Meer-
treffers 5-Unicum 2, 10-0; TOG 5-

Unicum 3 5-5; Unicum 4-TTCS 2 6-4.

Ranglijst jcugdkompetitie Unicum: Ie

Frits van Varik, 2e Floris Wiesman, 3e

Oscar Lohuis, Robert Balk, 5e Keesjan

Wijsman, Annette Wiesman, 7e Ran-
dolph Ramalho, 8e AHan en Patrick

Berg, lOe Joost Wiesman, l Ie Roy van
der Laan, 12c Wim van Veenendaal.

Kees Rodenburg hield het tempo hoog
en mede door enige goede passes, van
deze speler, kon Lions zelfs gelijk

komen, 24-24.

Overmoedig

De Zandvoorters werden wat overmoe-
dig en schietpogingen van verre werden
gemist, waardoor US opnieuw de lei-

ding kon nemen, 26-32 na 15 min. Nog
voor de rust kon Lions de zes punten
achterstand terugbrengen tot drie pun-

ten, 39-42.

In de tweede helft brak de geringe

lengte van Lions onder het bord de
Zandvoorters op. Een zwak schot hoeft

nog niet altijd noodlottig te zijn als er

maar een rebound is. Die heeft Lions

echter niet en US kon gemakkelijk

weglopen. Het vergrootte de voor-

sprong direkt tot 39-48. Met een laatste

krachtsinspanning kwam Lions nog wel
terug tot 51-56, doch US was de betere.

Langzaam liepen de gasten weg van
een terugvallend Lions. Na 13 min.

57-67.

De laatste minuten is Lions er niet

meer aan te pas gekomen. De badgas-

ten schakelden over op een man to man
systeem, om alsnog aan de nederiaag te

ontkomen. De man to man-verdediging

pakte echter geheel verkeerd uit. US
profiteerde uitstekend van de situatie.

Snelle breaks en een zuiver schot deden

de gasten onbedreigd de zege binnen-

halen, 63-82. Topscores Lions: Zoran
Valjavec 17. Henk Macnack 16, John

Epker 12.

Dames
Het gepromoveerde damesteam speel-

de een aantrekkelijke wedstrijd tegen

het eveneens in de tweede divisie debu-

terende JBC. Na een 30-25 ruststand

zegevierde de dames van Lions met
55-47.

Lions nam tegen JBC vanaf de eerste

minuut het heft in handen en was ook
steeds aan de goede kant van de score.

Gebrek aan lengte wordt hier goed Hfmaakl door eenforst sprong, toch ontbreken de

echte lange spelers in het Lionstcain. (Foto: Europress)

Doordat Lions steeds voor stond kon-

den zij rustig de bal rondspelen. Een
achterstand kenden de Zandvoortsen
niet, zodat van gehaast spel geen spra-

ke was. Het goed uitspelen en opbou-
wen van de aanvallen leverde tlan ook
volop rendement op. Ook vele re-

bounds waren voor Lions. Doch de
koelheid om de aanvallende rebounds
af te werken ontbrak, waardoor de
zege groter had kunnen zijn.

Na de basketwisscling vrijwel ecnzcUVk-

spcibccid. Steeds weer Lions dat het

spel dicteerde en de voorsprong geen

moment in gevaar zag komen. Rustig

speelde Lions de wedstrijd uit en de

55-47 overwinning betekent de eerste

in het nog jonge seizoen.

Topscores Lions; Caroline van Keulen
17, Kika de Leon 9, Yvette van Deur-

sen V, Wil Bcerepoot 8.
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Het Nederlandse Sleutel- en

Sloten/specialisten Gilde is door Lips

Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentie-

houder gemachtigd de Lips-Kcso

sleutel IC kopiëren. Voortdurende

kwaliteitsbewaking en de gcavan

cecrde machines van het Gilde

garanderen u zekerheid

en veiligheid. Alleen bij

de gemachtigde dealer

krijgt u het originele

Zekerheids bewijs.

fi^
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S^ V. d. Meer Sleutelservice

Binnenwes 73 - Heemstede
Tel. 023 -28 04 90
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' DOE MÉÉR ZELF
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HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V. g
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten. g
TEAK DEURPLATEN

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-

rekjes, elementensysteem, plankendragers, b
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortom, zoveel mogelijk voor de a
DOEHETZELVER

Zaterdags geopend tot 16. 00 uur.

's Maandags gesloten. g
's Middags van 12. 30- 13.30 uur gesloten. J

BBiaaBaaBaaaaaaaaBBaaaaaaaoBaaa

SHERATON SCHIPHOL INI\I

E10 - Kruisweg 495 - 2132 NA Hoofddorp
Telefoon: 02503-15851.

vraagt met ingang van 1 november

P.T. assistent housekeeper (mnl)
A 21 jaar, voor de zaterdag.

Vereisten:

- u moet zelfstandig werkzaam kunnen zijn;

- i.v.m. vroege diensten is het beschikken over

eigen vervoer een voorwaarde;
- kennis van de Engelse taal is noodzakelijk;

- ervaring en/of opleiding civiele dienst strek-

ken tot aanbeveling.

Voor sollicitatie en inlichtingen kunt u kontakt

opnemen met mevr. Cardoso, hoofdpersoneels-

zaken, tst. 310, tussenS.OOen 13.00uur.

voor verkoop
en service

naar

u rijdt als op rails in een ruime renauit

autobedrijven

rinko

Curiestraat 10, Zandvoort, teL 02507-12323. RENAULT
NIET GEBONDEN AAN DE SCHOOL-

VAKANTIES? OF JUIST WEL PLANNEN
VOOR DE HERFSTVAKANTIE?

In Deide gevaiien Kuni u proTiteren van onze
speciale naseizoenprijzen en uzelf verwennen

in onze

moderne, 6-pers. komf. stenen
bungalows,

gelegen in Erm (nabij Emmen).
Op het park; rest. /bar, verwarmd overdekt
zwembad, tennisbanen, midgetgolf, windsur-

fing etc.

Int. & reserv.: Vrije-tijdspark Ermerzand,
DALERSTRAAT. 7843 PE ERM.

TEL. 05915 -4018.

PULAJOEGOSlAViSCH RESTAURANT

Voorspecifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf 16.50
Reserveringen vanaf 15.00 uur, tel. 285285.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten

Zandvoortselaan 143-146 • Heemstade
(nabii station Heemstede/Aerdenhbi**'

Te huur gevraagd
voor permanent

kamer
met ontbijt

event. vol pension

voor dame alleen.

Br. o. nr.Z549
bur.v. d. blad.

/^/eeltedoeif
bij bouwes:

Officiële

Volvo-ilBaler

H. P. Kooijman
bv

ZANDVOORT
Brederodestraat 8,

telefoon 02607-13242

Ook voor diverse

.
merken inruilauto's.

volvo

TE KOOP
aangeboden

gebruikt kantoor-

meubilair, buro's,

tafels, stoelen.

Tel. 02968-4861.

Te bezichtigen:

Nwe.Meerdijk322.

Badhoevedorp.

Zaterdag van 10.00-14.CX)

uur.

Voor hetzelfde geld

gajetochnaar

BAXMIËILS
DANSSCHOLEN

Pa

aniéls

Inschrijvingen,

inlichtingen:

Adm. de Ruyterweg

110, telefoon 184044

Dirk Sonoijstraat 155

telefoon 113260,

Amsterdam-West.

>^>^*^^^i*ttÊ0m0»Ê0i

TfceFSreeneiy
is ons uiterst gezellige place.(nat-reitaurant, praktltch óp tiel

strand van Zandvoort, waar vanal 12.00 lol 24,00 uur, tegen é'o
scherpe prljien zeer smakelijke scholels warden gaterveetil...

Tournedos met champignons en verse tuinkruidensaus f. 24.50,

kipfilet 'cordon bleu' 1. 16.S0

en een kompleet kindermenu zelfs maar 1. 1 1.50...

Van 1 l/m 11 oktober 1981 kaasweek...!

Daar kunt u mei uw gezin nog eens voor uil eten gaan!

is ons cabaret van internationale allure, leder weekend treden

hier bekende artiesten op, tenNijl ü geniet van een vorsteliik

diner...

Zaterdagavond 26 september speelt hier vanal 19.00 uur het

Combo van CEES VAN DOORN E, met zang van
CONNY KAMP en een optreden van

BENNY NEIJMAN
Oe kosten voor deze héle avond 'uit' bedragen, inklusief een

speciaal voor deze avond samengetlahl vorstelijk diner

I75.-P.P....

Zondagavond 27 september speelt hel

COMBO RINUS VAN GALEN
vanal 1 7.00 uur, lerwljl vanaf 1 9.00 uur een diner wordl

geserveerd voor slechts 1. 47.50 p.p...

La^^louelle
is onze sfeervolle cocktail-bar, dagelliks geopend van 17.00 lot

01 .00 uur. Vrijdag- en zondagavond Is er een vrij-entree-avond

met levende muziek...

ledere zaterdagavond is er, tegen beseheiden vergoeding, een
levendig muziek- en show programma met bekende artiesten...

is ons specialiteiten-reslaurani waar ü van
woensdag- lot en mei zondagavond een avond-lange

'eulinaire-happening' van de eet«le orde wordt geserveerd..

PanoramaRcsfauranf

badhuisplein 7

zandvoort

I tioag-oalegen' restaurant boven In het

inlichtingen en
reserveringen:

02507-12144

ffem
De RIAM is een regionale Instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg en be-

schikt over afdelingen voor jeugd, volwassenen, bejaarden en preventie. Het werkgebied
omvat de gemeente Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Ouder-Amstel.

De RIAM VRAAGT:
A. T.b.v. het CENTRAAL BUREAU

eenboekhoudkundige kracht IM/VI voor 32 uur per week

(vakaturenr. 8BH/CB).

Werkzaamheden: het assisteren van de administrateur bij o.a. het opstellen van de be-

groting en de jaarrekening — het bijhouden van de boekhouding d.m.v. een doorschrijt-

systeem — het zo nodig vervangen van de administrateur — het verrichten van diverse

administratieve werkzaamheden ten behoeve van het Centraal Buro.

Vereisten: opleiding Mavo + praktijkdiploma boekhouden of vergelijkbare diploma's —
typevaardigheld.

Salaris: van min. f 2319,79 tot max. f 3483,96 (bij een 40-urige werkweekl.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bijde heer G. Frankhuizen 1020-456250).

B. administratief medewerkers (m/vi

1

.

T.b.v. de AFDELING PREVENTIE EN DIENSTVERLENING te Amstelveen
een administratief medewerker voor 20 uur per week (vakature nr. 8 ADM/PD)

Inlichtingen bij de heer L. Severijnen 1020-456250) ot de heer G. frankhuizen I02O-45625OI.

2. T.b.v. de AFDELING JEUGD (MOBI te Amstelveen
een administratief medewerker voor 16 uur per week, mogelijk uit te breiden tot

20 d 24 uur per week (vakature nr. 8ADM /MOB/AVN)
Inlichtingen bijmevrouw M. Oerlemans 1020-433351).

3. T.b.v. AFDELING JEUGD (MOBJPD) te Aalsmeer
een administratief medewerker voor 16 uur per week (vakature nr. 8 ADM/AJ/ASR).

Inlichtingen bijmevrouw W. te Winkel 102977-24051).

4. T.b.v. de AFDELING VOLWASSENEN (SPD-LGV) te Aalsmeer, tevens

t.b.v. de AFDELING GERIATRIE te Aalsmeer

een administratief medewerker voor 36 uur per week
(vakaturenr. 8 ADM/AV/GER/ASRI.

Inlichtingen bijmevrouw R. Boukens (02977-24051).

Werkzaamheden: het regelen van afspraken — het telefonisch te woord staan en het

ontvangen van kliënten — het behandelen van binnenkomende en uitgaande post - het

typen van verslagen e.d. — het maken van notulen — het varzorgen van de hulpver-

leningsregistratie.

Vereisten: opleiding ten minste op MULO/MAVO-nivo — goede typevaardigheid — het

vermogen diskreet met vertrouwelijke gegevens om te gaan.

Salaris: afhankelijk van opleiding en ervaring, variërend van / 1994,20 tot f 2858,50
(bij een 40 urige werkweek).

Voor de onder A en B genoemde funkties gelden de bepalingen uit de CAO Ambulante
Geestelijke Gezondheidszorg. Opname in het PGGM-pensioenfonds.

Schriftelijke sollicitaties, met opgaaf van referenties, binnen twee weken na
het verschijnen van deze advertentie te richten aan: RIAM. t.a.v. de koördinator-
direktuur, de heer F. R. Plukker, Stationsstraat 26, 1182 JN Amstelveen, met
vermelding van vakaturenummer op brief en enveloppe.
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(Advertentie)

deze maand
inuuj

bibliothQQk

FILM INN
Vrijdag 25 september. 21 .00 uur

[
Les soeurs Bronté, van André
Ijechiné. Toegang vrij.

iFONOTHEEK
'Openingstijden:

•'maandag 19.00-21.00 uur.

;;vrijdag 1 5.00 - 1 7.00 uur.

vrijdag 19.00-21.00 uur.

Aanw/ezig; 930 klassieke platen,

'500 populaire platen. 350 jazz-

platen, 1200 pop-platen, 100
platen met volksmuziek, 100
kinderplaten en 100 platen met
literatuur en gesproken woord.

PrinsesséwegVZandvoort

Winteraktiviteiten

ZANDVOORT - Door de kruisvereni-

ging Zandvoort wordt, naast haar ge-

wqne takenpakket in de komende
maanden ook informatie verstrekt over

an'dere vormen van geneeswijze. Hier-

toe is een aantal sprekers /sters bereid
'

gei'onden om lezingen te houden. Deze
viftden plaats in het gezondheidscen-

trum Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort,

(zijstraat Kostverlorenstraat). Aan-
vang 20,00 uur.

\Voensdag 14 oktober, onderwerp:

Hómeopatie, spreker: dr. H. J. van der

Kiashorst.

Donderdag 12 november, onder-

werp: Acupunctuur, spreker: H. van

Brero.

•Woensdag 9 december, onderwerp:

Paranormale Geneeswijze, spreker: R.

Jaspers.

1982:

•Woensdag 20 januari, onderwerp:

Enzym-therapie, spreker: mevr. J.

Zuydam.
"Donderdag 11 februari, onderwerp:

Kruidengeneeswijze, spreker: E.J.

Timmermans.
;Donderdag 11 maart, onderwerp:

Alternatieve Voeding, spreker: mevr.

D(. Apeldoorn.
>Na de inleiding volgt er een pauze,

hierna is er gelegenheid tot vragenstel-

len. U bent van harte welkom, de
toegang is gratis voor leden en niet

leden.

Terugblik op de zomer

Seizoen '81 : Kort maar hevi
ZANDVOORT - Het seizoen 1981 zal de
Zandvoortsc geschiedenis ingaan als

„kort maar krachtig", tcrwyi onderne-

mers, die nu de balans opmaken spre-

ken van een ,,globaal genomen, redelijk

seizoen", zijn er toch ook velen, bij-

voorbeeld onder de strandpachters, die

spreken van „een uitermate zwaar sei-

zoen".

Pachter Jules Fransen spreekt nog dui-

delijker taal, wanneer hij zegt: ,,Voor

mij hoeft zo'n seizoen niet meer", en
kort formulerend komt zijn mening
erop neer, dat men dit jaar in Zand-
voort lang heeft moeten wachten op de
echte vakantie-sfeer; hard heeft moe-
ten werken in het voorseizoen, dat zich

dit jaar ook uitstrekte tot de maanden
juni/ juli om pas in augustus de vruch-

ten te kunnen plukken van een goede
service en organisatie. ,,Wij hebben dit

jaar heel lang de broekriem moeten
aanhalen en de zomer op de kalender

voorbij zien gaan, voordat gesproken
kon worden van een , .seizoen"," is de
mening die men ook onder de midden-
stand in het dorp tegenkomt.

Weersverwachting

Unaniem is men van mening, dat de
weersvoorspellingen van het KNMI
nog nooit zo slecht zijn geweest als dit

jaar. ,
.Werkelijk wij hebben het mee-

gemaakt, dat de mensen opbelden en
vroegen naar het weer, was het ant-

woord: ,,Goed strandweer", dan was
het stereotype antwoord aan de andere

kant, ,,maar de weersverwachting is

toch niet zo best, gaat het echt niet

regenen, want in de krant staat ook dat

er regen wordt verwacht". Dan kun je

natuurlijk wel zweren, dat het aan de
kust goed weer is, maar geloofd wordt
het niet.

,,Men heeft in De Bilt vaak misge-

kleund, van die weersverwachting

klopt geen snars en daar hebben wij op
het strand toch wel een weerslag van
ondervonden".

Evenementen

Bij voorzitter Moerenburg van de Fe-

deratie Handelsvereniging Hanze is er

veel waardering voor de eensgezind-

heid waarmee men onder elkaar dit
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GOEDE
ZUNOPDE

L^^^4^4UFwC«
LI -ISTIUIAX'!- MAKl-N \AN AL ON'ZL CX iMODL.LLl-N 'SI

ZF.L-R SPl-aALl-: A ANBILDINGF.N.

DIT IS VA-N (^,OF.U:; Hl) LLN LUROCASION Gl-VLNWH
DL ACa:SS01RLS VOOR DL HïilVY VAN Dl- PRIJS!

UITSTL^KL.NDL- DILNSIAX'AOL.NS WAAR NL:TDL:'L0I'

VAN AL IS GAAN VOORDL.LIG DL DL.UR l ILL

WH GAAN IL.DLRL.LN LiL.NS HAARI-IJN IILLLL,GC;L.N

hol: ZL. bij CLLROi-N ZUINIG KUNNLN RÏJDLN ZONDLIR
lirrSTL. HOLVLN i\IISSL.N

HLRIEN, HLRLN,VLRGLLTONZE ZUINIGHEIDS-
OOGAPPLL NILT MLT Z'N 1 OP 19,6!

-VOOR ALLES WAT MAAR ENIGSZINS OP EEN AUTO
LIJKT GEVEN WIJ EEN UNIEK HOGE INRUILPRIJS.

—EN VANJOU GEVEN WE EEN POSTI:R GRATIS WEG!

Weg^ian met 180 Citroen dealers eens flink uit-

pakken. Tijdens de Acmbiedingen-Negcnd^uigse, tussen

^^'
Wie denkt dat z'n huidige auto nog maar enkele originele Citroen accessoires van uw keuze die u bij ons

honderden guldens waard is, moet beslist met ons komen laat monteren, voor de helft van de prijs te kopen.

24 september en 3 oktober, is ons niets te gek als het aan- praten over de overstap naar een splinternieuwe Citroen. Zo helpen wij u uw auto helemaal naar uw zin te

komt op s|xciale aiuibiedingen. Natuurlijk hebben we Want voor uw auto geven wij de komende negen maken. U ziet, autorijden is bij Citroen pas écht leuk.

ervoorgezorgd dat iedereen die zuinig wil autorijden,maar dagen een onverwacht hoge inruilprijs, met daaraan Natuurlijk informeren wij u graag over de Citroen

wel comfort, veiligheid, topprestaties e.d. op z'n verlang- gekoppeld de zeergunstige financieringsvoorwaarden van modellen '82. Wij kunnen u haarfijn vertellen hoe u

lijstje heeft staan, bij ons terecht kan. Leest u even mee CFN (Citroen Financieringsmaatschappij Nederland).Een zuinig kunt autorijden, zonder te hoeven inleveren op het

wat er de komende dagen bij ons allem^l mogelijk is? nieuwe Citroen maken wij dus heel aantrekkelijk voor u. gebied van comfort, veiligheid, prestaties e.d.

Allereerst hebben we voor iedereen die eigenlijk al . Bent u op zoek n^m een goede occasion, ook Sprekend voorbeeld hiervan is de Visa. Een zuinig-

Ling in een CX wilde stappen een fantastische aanbieding: dan bent u bij ons aan het juiste adres. Een groot aanbod heidswonder (de Visa Super E rijdt 1 op 19,6 bij 90 km/h
een CX type "8

L krijgt u stukken voordeliger van ons mee. Citroen Eurocasions (waaronder interessante dienst- constant) dat niets te wensen overhiat.

Het toppunt \an rijcomfort en acrodynaiTiica wagens) st^uit voor u klaar. Kom snel eens bij ons langs. Er ligt in ieder geval

komt dus veel dichter binnen uw bereik. V moet er echter De speciale aanbieding in dit geval: tijdens degaran- een leuke poster van De Eend In Vogelvlucht gratis voor

snel bij zijn, WLint de voorraad is beperkt. tieperiode van 3 of6 maanden krijgt u de mogelijkheidom u kki^u* (zolang de voorraad strekt). Welkom!

DEZEERAANTREKKELIJKE AANBIEDINGEN. TUSSEN24 SEPT.EN 3 OKT.

Hoogeveen bv
Grijpensteinweg 10, Haarlem

tel. 023 -248221

?S'^v>is:'^i''?*»{«««Sii»»'»Sl3-^ëföti^^^^ ü'ï*'''«;'^'V:4«,.
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™»^*;:-;fl-*-^t0fwhTÖwntJazzb^
K; iff'V' met An van Duuren vocaal; ; '^b ,; Weekenddiënsiéh

^S^S!Ï:>.

Zaterdag 26 september, 21 .00 uur

É^lub I^rr<)quet i
!?:?^ii^-v5 Gewijzigd adres -(. •

Bar Bistro

J^-DeManege'
"\ - ' ; Zandvoortselaan

/•v/ivH:^'
' ' Toegang vrij ^.

la reïne
Bij ons liggen vele menu-sugaesties ter inzage voor uw

familiediner, bruiloftsmaal of
party.
Wij verzorgen lunches en diners tot ca 30 personen,

met sfeervol gedekte tafels, kaarslicht, veel bloemen,

persoonlijke service en een redelijk prijsniveau.

Mosselen uit de schelp
met salade, stokbrood en ^1^ CQ
een kruidige saus ' "¥•*#*#

PittyPanna ld Rfl
een oud Zweeds huismansgerecht I"«ww
Viergangenweekendmenu:
bestaande uit voorgerecht, visschotel, vleesgerecht en QC flfl
dessert ^^mM\M
Voor informatie over het weekendmenu of reservering:

Telefoon 02507 - 12253. Restaurant La Reine, Kerkstraat 15,

Zandvoort.

Datum 26-27 september 1981

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman,Mol en
Ridderbos.

Arts: F.N. Ridderbos, Emmaweg 5,

tel. 12633.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth, tel.

13355, Hieringa, tel. 12181, Zwerver,
tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.

WIJKJVERPLEGING: zr. R. Leur-
dijk. Jan Steenlaan 28, Heemstede, tel.

023-286637.

APOTHEEK: Zeestraat apotheek,

N.v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

Kerkdiensten
ZANDVOORT - Hervormde kerk,

Kerkplein: 10.00 uur: ds. C. Mataheru.
(Bediening H. Doop), crèche aanwe-
zig.

Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur

jeugdkapel: ds. L. Dorst van Sant-

poort.; 19.00 uur: dienst met medewer-
kers van de Gemeenschappelijke werk-
groep.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur: dienst over ,,Vre-
de brengen en gerechtigheid tonen"
met mederwerking van de heer Jac. van
der Meer jr. en eigen leden.

Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:

2^terdag 26 september: 19.00 uur:

,

Eucharistieviering met orgel en samen-
zang.

Zondag 27 september: 8.45 uur: Stille

Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van het

St. Caecilia-kerkkoor.

Radiokerk Bloemendaal, Vijverwerg
14: 9.30 uur: ds. E.Th. Thuis, gemeen-
schappelijke dienst met de Ned.Herv-
.kerk; 19.30 uur: ds. T. de Boer van
Hoofddorp.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00

uur; woensdag 20.00 uur: dienst in

gebouw Madoerastraat 1, haarlem-
Noord.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat_100 te Katwijk aan Zee.

Chr.

flat 2,

b.g.g.

VERLOSKUNDIGE: mevr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3,

Zandvoort, tel. 02507-14437,
023-313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel. 023-320202 (dag

en nacht;.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

POLITIE: telefoon 13043.

BRANDWEER: telefoon 12000.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELUK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van
11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:

nTKthiK: 100 7.040 AC Zandvoort.

STICHTING WUKRAAD NIEUW
NOORD, tel. 18083.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA() KENNEMER-
LAND, ongevallen 023-310919, besteld

vervoer 023-319277.

WERKLOZENCOMITÉ, spreekuur
iedere maandagmorgen van 11.00 tot

12.00 uur in de openbare bibliotheek.

Op dat tijdstip ook telefonisch bereik-

baar onder nr. 14131.

W*i^TERSl?^NDBN*
ZANDVOOR'l - Ue >vdien,ianden

voor de komende week:

Datum
24 sept.

25 sept.

26 sept.

27 sept.

28 sept.

29 sept.

30 sept.

1 okt.

HW LW HW LW
1.00 9.06 13.38 21.29

2.06 10.25 14.39 22.37

2.42 11.36 15.23 23.30

2.35 11.13 15.05 23.12

3.17 12.01 15.35 23.47

3.52 12.02 16.11 -

4.25 0.18 16.47 12.29

5.04 0.50 17.20 13.01

Maanstanden: 20 september NM 5.07

uur.

Springtij woensdag 30 september.

MET HET INGAAN VAN DE WIN-
TERTIJD IS REKENING GEHOU-
DEN

UITNODIGING
Jaap Verweosinds jaar en dag het centrum voor gezonde thuisrekreatie in Noord-Holland

opent nu ook in Zuid-Holland een showroom. Hij nodigt u uit voor een bezoek aan deze

nieuwe showroom die veel weg heeft van een sportief rekreatie-centrum omdat u er

werkelijk alles kunt vinden op het gebied van sauna's en solaria, zonnebanken en zonne-

hemels, relaxstoelen, fitness-apparatuur en coniplete whirlpools!

Maak op 25 en 26 september

kennis met Jaap Verwer

in Roelofarendsveen
Wij zijn zo trots op onze nieuwe showroom, dat

wij voor alle geïnteresseerden twee speciale

kennismakingsdagen organiseren. U bent van

harte welkom op vrijdag 25 september van

10.00-17.00 uur en van 19.00-22.00 uur. En

zaterdag 26 september van 10.00-17.00 uur.

Aarzelt u niet en kom; 't wordt gegarandeerd een

verfrissende ervaring.

SuperSun zonnehemels

en bedden
Voor relatief weinig geld kunt u nu het hele jaar

door een gezonde bruine tint hebben. Zonder

nare verbranding en in eigen huis. De bekende

Sun apparatuur is veilig en van hoge kvyaliteit.

Tylö saunacabines
Fraaie Zweedse saunacabines, óók verkrijgbaar

als bouwpakket. Stuk voor stuk staaltjes van

degelijk vakwerk en voorzien van alle toebehoren

als banken, sauna-oven, enz.

FinFit balkensauna's
Jaap Verwer's eigen originele Finse sauna's,

ontwikkeld in samenwerking met Finse

deskundigen. Een kwaliteitsprodukt dat z'n weg
naar vele Nederlandse woningen en sauna-

bedrijven zal weten te vinden.

Scandi-Spa

Hot Whirl Pools
De steeds populairder wordende water/lucht-

massagebaden, die praktisch in elk huis of

rekreatieruimte geplaatst kunnen worden. Een

ongelooflijke verkwikking!

Dus... tot ziens in onze

nieuwe showroom!

JaapVerwer IMPORT BV

Onze showroom te Roelofarendsveen is voortaan
geopend op dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.

U vindt Jaap Verwer in Roelofarendsveen op de
Populierenstraat 7, telefoon 01713-2594.

Hoofdkantoor: Stevinstraat 18,

1704 RN Heerhugowaard,
telefoon 02207-18872

Programma kompetitie

ZANDVOORT - De eerste helft van
het kompetitie-programma van Zand-
voortmeeuwen en Zandvoort '75 ziet er

als volgt uit: ^
27 september: Zandvoortmeeuwen"
ADO'20
4 oktober: Zilvermeeuwen-Zand-
voortmeeuwen
11 oktober: Bekerwedstrijd of inhaal
18 oktober: Zandvoortmeeuwen-Vole-

,

wijekers

25 oktober: Zandvoortmecuwen-Vites-
se

1 november: Bekerwedstrijd of inhaal

8 november: IVV-Zandvoortmeeu-
wen
15 november: Z^ndvoortmeeuwen-ZW
22 november: Volendam-Zandvoort-
meeuwen
29 november: Zandvoortmeeuwen-

Verkeerscontrole

ZANDVOORT • Door de politie is op
vrijdag 18 september op de Zandvoort-
selaan een verkeerscontrole gehouden,
speciaal gericht op de technische staat

van bromfietsen.

Twee uur lang duurde de controle en 23
bromfietsberijders kregen een bekeu-
ring. Negen bromfietsen werden voor
een nader technisch onderzoek naar

het bureau gebracht. In de loop van de
middag mochten de eigenaars hun
bromfietsen terug komen halen.

Alle onderdelen die niet op een brom-
fiets horen waren door de politie ver-

wijderd, dat wel.

Vlos (W)
6 december: ZFC-Zandvoortmeeu-
wen
13 december: Zandvoortmeeuwen-
Ripperda
20 december: Bekerwedstrijd of inhaal

26 september: SIZO-Zandvoort'75
3 oktober: Zandvoort'75-Geuzen
10 oktober: Bekerwedstrijd of inhaal

17 oktober: Hoofddorp-Zandvoort'75
24 oktober: SMS-Zandvoort'75
31 oktober: Bekerwedstrijd of inhaal

7 november: Zandvoort'75-Jong Her-
cules

14 november: SCZ'58-Zandvoort75
21 november: Zandvoort'75-Encrgie
28 november: DVVA-Zandvoort'75

Zetdirivehje

ZNDVOORT - Door pastoor Voets
worden wij attent gemaakt op het

volgende:

In het stukje ,,Wij kiezen zelf onze
pastoor" zijn tweestorende fouten ge-

slopen waar enkele lezers, die, naar ik

meen, de stukjes bewaren, mij op
hebben gewezen. Het begint in de
aanvang met te vertellen dat J. v.

Luytelaar de zorg had voor de katholie-

ke gemeenschap van 1948: u begrijpt

wel dat moet zijn 1848. Erger is de
veronderstelling dat v. Velzen met
Hulsman zou hebben overlegd voor het

stellen van de brief: dat kan onmogelijk
want toen Hulsman kwam was v. Vel-

zen al jaren lang dood. Dit moet zijn

ds. C. Swalué een man die vergroeid

was met de Zandvoorter en voor ieder-

een protestant en katholiek openstond.

Met deze veranderingen Iaat het stukje

zich goed lezen.

Stempelautomaten

m
ZANDVOORT - In de bedrijfstak

Stad- en Streekvervoer is afgesproken

om zo mogelijk alle autobussen te

voorzien van stempelautomaten voor
het geldig maken van de strippenkaar-

ten. De chauffeur en de stempelauto-

maat kunnen tegelijkertijd afstempelen

waardoor een vlottere instap van de
passagier bij de halten mogelijk wordt.

Terwijl een passagier een strippenkaart

koopt bij de chauffeur of inlichtingen

vraagt, kan de andere reiziger zelf zijn

strippenkaart in de stempelautomaat
afstempelen.

Met ingang van zondag 27 september
a.s. wordt gestart met het in gebruik

stellen van de stempelautomaten in de
N.Z.H.-bussen. In ruim 150 autobus-

sen zijn inmiddels stempelautomaten
geplaatst; in de overige daartoe ge-

schikte bussen zal de inbouw in de

komende maanden plaatsvinden.

De bussen met een stempelautomaat
zijn aan de buitenkant herkenbaar door
een ronde rode sticker, rechts van de
instapdeur. In de bussen met een brede

instap dient de reiziger de linkerzijde

aan te houden indien hij gebruik wilt

maken van de stempelautomaat en de

rechterzijde indien hij via de chauffeur

wil gaan. Door middel van de stempel-

automaat die de reiziger direkt na het

instappen links van de voordeur aan-

treft kan hij voorts zijn strippenkaart

afstemF>elen.

Door middel van een folder in de
N.Z.H.-bussen (ook verkrijgbaar op de

haltekantoren) wordt het stempelen

van de strippenkaart in de stempelauto-

maat uitvoerig toegelicht.

Kampioenschappen

Catamaranzeifen

ZANDVOORT - Het begon allemaal

zo mooi op zaterdag 12 september de
Nederlandse kampioenschappen cata-

maranzeilen in Zandvoort. Na een
fraaie toespraak van wethouder Ter-
mes en in aanwezigheid van talrijke

belangrijke en minder belangrijke figu-

ren werd het startschot gegeven.

De wind liet het echter wel afweten,

hetgeen resulteerde in een urenlange

strijd, in de Swift klasse werd ongetwij-

feld in dit opzicht een record gevestigd,

want destrijd tussen nummer één en
twee duurde zeker vijf uur.

Zondags stond er eeji krachtige wind,
maar opnieuw een nadeel, de zeegang
was zeer hoog. Elders op de Noordzee
passeerde een stormdeprcssie met
windkracht acht-negen, en een zware
zeegang voor de 2^ndvoortse kust was
hiervan een direkt gevolg.

Voordat men goed en wel was gestart,

keerden dan ook twee schepen terug
als ,,bouwpakket". Jammer genoeg,
maar wel was er snel hulp voor de
bemanningen, zowel de Zandvoortse
Reddingsbrigade als de Pall Mali Servi-

ce to Sailing waren snel ter plaatse om-
de bemanningen uit het benarde positie

te bevrijden.

Na rijp beraad oordeelde de wedstrijd-

leiding het verstandiger de wedstrijden-

te staken. Troostprijs voor alle deelne-

mers was het meer dan gezellige zei-

lersdiner dat in Club Nautique, waar
overigens ook deze wedstrijden werden
georganiseerd, werd geserveerd

Uitstagen

l-Mans en B-klassc nationale kam-
pioenschappen, verzeild 12-13 sept.

1981.

l-Mans:
Ic P. Saarberg: Unicom.
2c P.J. Dwarshuis: Unicom.
3e J. Visser: Prindle 15.

4e P. Primowees: Freestyle.

5e O. Roselaar: Prindle-15

B-klasse

Ie F. de Haas en L. de Haas: Tornado.
2e T. de Lange en F. de Lange: Dart
3e J. v. Garderen en H. v. Garderen:
Hydra.
4e Rob Bossink en Ronald Bossink:

Prindle-16.

5e H. Kelder en J. Lange: Hobie-16.
6e H. Kneght en C. v.d. Eyckel: Nacra
5.2.

7e W. Bokma en R. Bokma: Hydra.

Elke werkdag van

halfnegen tot halféèn

en van halftwee lot

halfjes geopend.

Bovendien zaterdags

van 10.00-12.00 uur.

U tjent welkom.

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats.

bedrijfspanden te Haarlem.
Heemstede, Bloemendaal e. o.

de ridder 8- strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen.
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel QZ3 288SeO*

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars & taxateurs in bedrijts- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman hei)ermansweg 6, amsterdam z . telex 18143

Eerste kwaliteit,

handgekloofd

OPENHAARD-
HOUT

2 m' thuisbezorgd
v.a.f 200,-.

B.V. HAARLEIVIS
HARDHOUT
Rijksweg 339,

Santpoort, tel. 023-

375381-314107.

TE KOOP
aangeboden

gebruikt kantoor-

meubilair, buro's,

tafels, stoeien.

Tel. 02968-4861.

Ta bezichtigen:

Nwe. Moerdijk 322,

Badhoevedorp.

Zaterdag van 10.00-74.00

't Kindemvinkeltje

Buureweg 1-3,

Zandvoort,
telefoon 16580
heeft nu leuke

wvinterkleertjes

Al onze zomerkleding

Vi prijzen!

Te koop wegens
overcompfeet

klassiek

pander
bankstel
Te bevragen

Kostveiiorenstraat 90
telefoon 12410

Twee leerling

verpleegkundigen
zoeken

woonruimte
etage, o.i.d.

Huurn.o.t.k.
Tel. 02507 -17275.

Autorijschool Circle 31

kan direct leerlingen plaatsen

voor dag en avond.

Telefoon 02S07- 16278.

Surfopruiming

Vele merken

planken
en

pakken

10-50%
korting
Geldig tot 5 oktober a.s.

Westelnder
Watersport
Kudelsteartsewag 64.

Aalsmeer,
telefoon 02977-27S93

(Koopavond op
vrijdag en zondag

geopend!

HOORZITTINGEN SPREIDINGSPLAN

AMBULANCEVERVOER
In mei j.l. heeft gedeputeerde staten, het dagelijks

bestuur van de provincie, in het voor-ontwerp

spreidingsplan ambulancevervoer hun voorlopige

mening gegeven over de standplaatsen voor

ambulances en over de aantallen standplaatsen en

ambulances. Het plan heeft ter inzage gelegen en

iedereen kon erop reaj;eren. Gedeputeerde staten

hebben de reakties die zijn binnengekomen
bekeken en van een voorlopig standpunt voorzien.

Hoorzittingen

De provincie zal 3 hoorzittingen houden. De heer

H.W. Korte, lid van gedeputeerde staten, zal bij

deze bijeenkomsten aanwezig zijn. Degenen die

reakties hebben ingediend zijn uitgenodigd om
deze mondeling toe te (ichten. Maar ook z ij die

niet schriftelijk hebben gereageerd kunnen op
deze hoorzittingen het woord voeren. Indien u

van de mogelijkheid gebruik wilt maken op een

van de bijeenkomsten te spreken, wilt u dit dan

laten weten (023 - 16 31 96). Bij de organisatie

van de middag of avond kan hiermee rekening

worden gehouden.

De hoorzittingen z ijn

op 5 oktober a.s. om 14.00 uur
in Haarlem, Provinciehuis Dreef 3
op 5 oktober a.s. om 19.30 uur
in Haarlem, Provinciehuis Dreef 3
op 14 oktober a.s. om 14.00 uur
in Alkmaar, Cultureel Centrum De Vest
Canadaplein 2

Welke procedure

Met de reakties en het commentaar van
gedeputeerde staten zal het plan worden bijgesteld

en in de statencommissie voor de gezondheidszorg
worden besproken. Daarna zal het definitieve

plan in december 1981 worden vastgesteld door
het college van gedeputeerde stalen.

Informatie

Als u de reakties en het commentaar van
gedeputeerde stalen wil i hebben kunt u deze
bestellen bij het Provinciaal Bestuur van Noord-
Holland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem, tel.

023 - 16 34 26.

Voor informatie over de hoorzittingen kunt u
schrijven of bellen naar het bureau volksgezond-
heid tel. 023 - 16 31 96 (H. Hutten), 16 31 80
(M. v. Eekhout) of naar bureau voorlichting tel.

023-16 33 09 (Wilma Jacobs),

provinciaal Des
van noord-holla
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HETEXIG ECHTE TROEWBEDRIJE
H'ij kunnen ti hiedetr
> i 'c nekcndc wil te Merccdcsscn

Mercedes Old-timcr 1935 type 320
Trouwkociscn bespannen met 2 014 paarden
Ook in combinatie mogelijk.

Grote Kroclil 18, Zandvoorl. teioloon tl2507- 12600

Roemer Visserpicin, Hecmstctlc, iclefoon 24240U
Admin. Zandvooiiselaan 140, Heemstede,

leleroon 02^-;4176(), lussen 10.00 en 16.30 uur.

Taxi dag- en iUiLhiserx iee. Texens niuieiverliuur.

%%

Bar Bodega Noord
Fredje van Rhee

t%

m

Winkelcentrum Nieuw Noord, telefoon 16044. mu

Heerlijk eten tot sluitingstijd
|[

Tournedos - Biefstuk - Gerookte zalm op toast - Hamburger -

Kotelel - Zigeunerspies - Uitsmijter - Saté enz. enz.

Keuken open vanaf 23.30 uur.

Iedere woensdagavond Jazz Café.
Ook door u meegebrachte platen worden gedraaid!!

EEN OUDE TRADITIE HERSTELD
ledere vrijdag- en zaterdagavond mosselen eten.

VRIJDAG 2 OKTOBER A.S.

Klaverjaswedstrijd
Prijs p.p. ƒ 3,50. Aanvang 20.30 uur.

6 mooie prijzen en een poedelprijs.

Inschrijven telefoon 16044.

n

L

Hotel - Bar - Restaurant

ZON EN ZEE
Hogeweg 19

Het gehelejaar geopend.

Winteraccommodaties
van 1 oktober tol 1 april.

Zaterdag 26 september
van 20.00 tot 01 .00 uur 's nachts:

Bierƒ 1,- per gias - Frisdrank ƒ 1,-

Kleine bar-snacks gratis

Goede muziek.
w^0^^^^m^^tf^0»Ê^

AUTORIJSCHOOL

G. van Engelen
Ing. Friedhoffplein 11

Rijksgediplomeerd.

Nu ook automaat .

Voor afspraken betten tussen 18. 15 en 18.45 uur
van maandag tim vrijdag.

Tel. 02507 ^ 1 38 87

Gevraagd:

hulp in de

huishouding
voor 3 è 4 ochtenden

per week.
Bakker.

Boul. P. Loot 99.

_ _i- <M&-JMt^Mp '

'u'Uctaicd

O

\
Ie klas kwaliteit en

toch goedkoop!

>f

iC^i^O
Kerkstraat 16

ONZE DAGSCHOTIXS:

Visfilet frites .7,95

.7,95Scholfilet frites

Gebakken !ever

uien-champignons frites ö,'

Kotelet frites 8,95

Ook a la carte!

Steak Delicia 250gram

heerlijke haasbiefsiuk mei gehakte

uien, champignons en verse paprika,

overgoten met pikante pepersaus,

gebakken aardappelen en diverse

groente en compote.

Gebakken tong
Elke dag verse schol

Gebakken en gekookte
mosselen
met kruidenboter, stokbrood en

glas wijn.

Ouders heeft u een

kinderfeestje? Delicia heeft

heerlijke pannekoeken

Kroketten met frites, frikadellen

Met meer dan 5 kinderen

10^0 korting!

Diverse kindcrattracties!

Bruiloften en partijen

verzorgen wij ook.

Alle consumpties, jenever, lim., port,

sherry, vermouth 2,-, buitenlands

gedistilleerd 3,- o.a. whisky,

Franse cognac.

Een feestje bij u thuis?

Wij verzorgen uw koude schotel.

V.a. 1 oktober winter-

schotels, o.a. zuurkool,

boerenkool, hutspot,

capucijners.

65 + *ers opgelet!

Ga er eens uit!

Bij ons 10% korting!

Heeft u een

vergaderzaaltje
nodig of een besloten ruimte voor
festiviteiten? Delicia heeft het

Wij staan garant voor Ie klas kwaliteit

en een goede service.

Goot U graag mei
' menwn om? En Ned U
enkele uurtjet per week
overT Dsnis het nu tl)d

om Iets Mi Ie verdienen.

BenltJ21joorofoudef.

houdt Uvan schoonheid

en mode, tjel don noor

Mevt Galet,

02152-50369.
REF259

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr, Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel.02S07-16123

Anne Lies Smits
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Jhr. P.N. Quarl. van Uffordlaan 7, 2^ndvoort,

telefoon 15635.

BEHANDELING NA AFSPRAAK.

Gevestigd metingang van 22september 198J

Accountantskantoor

J. DEN HOUTING
in het voormalige pand van de Rabobank

aan de Oranje Nassaustraat 62,

Halfweg (N.-H.), tel.: 02907-5454.
Lid: Ned. Orde van Accountants-, Administra-

tieconsulenten.

Ned. College voorbelastingconsulenten.

MATRAS
15 cm dik 80x190 cm

139,-
HET KASTENHUIS

Grote Krocht 25 - Zandvoort - Tel. 1 77 51
Gratis thuisbezorgd.

Te koop aangeboden in

ZANDVOORT

2-KAIVIER FLATS
Tjerk Hiddesstraat 40 -

laagbouw 98.000,- k.k.

Tjerk Hiddesstraat 131 - afgekocht

als 2e woning 98.500,- k.k.

Van Galenstraat, 14 -

met zonneterras 110.000,- k.k.

Van Galenstraat 18 -

met zonneterras 109.000,- lek.

Tjerk Hiddesstraat 83 -

in modern gebouw.. 138.000,- lek.

Hogeweg 54/18-

in centrum dorp 160.000,- k.k.

Passage 3/4 -

in modern gebouw. . 170.000,- k.k.

Schuitegat 65 - geheel

gemoderniseerd 175.000,- k.k.

3-KAMER FLATS

Tjerk Hiddesstraat 91-

op de 6e verdieping . 128.000,- k.k.

Tjerk Hiddesstraat 27 - afgekocht

als 2e woning 145.000.- k.k.

Van Galenstraat 150-

direkt aan zee 155.000,- k.k-

Tjerk Hiddesstraat 63-

op de 4e verdieping . 175.000,- k.k.

Leeuwerikkenstraat 16/7 -

in centrum dorp 175.000,- k.k.

Passage 3/50 -

in centrum dorp 225.000,- k.k.

Favaugeplein 21 /31 -

uniek uitzicht 245.000,- k.k.

4-KAMER FLATS
Trompstraat 7/2 -

met garage 145.000,- k.k.

Van Galenstraat 22 -

hoekflat aan zee 159.000,- k.k.

Van Galenstraat 148 -

direkt aan zee 175.000,- k.k.

Van Galenstraat 188 -

op de 3e verdieping . 175.000,- k.k.

Heemskerckstraat 67 -

in centrum dorp 188.000,- k.k.

De Favaugeplein 13/3 -

aan boulevard 198.000,- k.k.

Van Fenemaplein 22/13-

nabij station 215.000,- k.k.

Van Fenemaplein 4/12 -

in centrum dorp 220.000,- k.k.

De Favaugeplein 17/3 -

geheel gerenoveerd . 236.000,- k.k.

Van Fenemaplein 22/9 -

in centrum dorp 238.000,- k.k.

Van Fenemaplein 16/1 -

op de Ie verdieping . 230.000,- k.k.

Van Fenemaplein 7/6 -

geheel verbouwd . . . 250.000,- k.k.

Inlichtingen:

Makelaarskantoor

H. W. Oester BV
Telefoon 15531.

Op basis van de Jetla LS heeft Volkswagen een spe-

ciale actie-uitvoering op de weg gebracht: de Jetta SL.

Een grandioze gedaanteverwisseling, die gerust super-de-

luxe genoemd kan worden.
Want was de oorspronkelijke versie met z'n 51 kW

motor al uiterst compleet, metalle extra's kent de
Jetta SL z'n weerga niet.

Voor dit totale pakket, dat een reë

waarde heeft van ruim 2000 gulden,

betaalt u slechts 555 gulden: een voor
deel van maar liefst 1450 gulden.

Zo kost de alpinwitte Jetta

SL in 2-dcurs uitvoering

daarom slechts

inclusief B.T.W.

Super<le-LiixeJeHa SL
xtro voordeligevoordelen

^!^uitjev«nst!
Dat is een kans om niet voorbij te laten gaan.

Kom naar uw V.A.G dealer voor Volkswagen en
Audi en maak een super proefrit. De Jetta SL is maar
beperkt leverbaar. Snelle beslissers zijn dus dubbel in

't voordeel.

Maaknu 'n proefrit bijuwVA.G dealervoorVolkswagenen Audi:

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort TeL : 02507-14565

Sportstuur in kleur afgestemd.

. Vloerfaedekking in velourskwaliteit in de kleuren gazelle of

Ahiminlum velgen met banden 175/70 SR 15.

royalblauw.

Jetta Glrdashboard, sattelbruin bij buitenkleur zandmetallic,

royaJblauw by buitenkleur regattablauwmetaUic/alpinwit.

Van binnenuit verstelbare buitenspiegel.

Anti-verblindingsbinnenspiegel

Tlypeplaatje achter: Jetta SL.

VW-teken op griUe/Volkswagen-plaatje achter, in kleur aan-

gepast aan de buitenkleur en waarbij de letters in chroom

zün uitgevoerd.

Elecorstrepen afgestemd op de buitenkleur.

Sierlyst op de tailleiyn in bruin of blauw.

Handschoenenkastje met slot op deksel.

Instrumentenverlichting, traploos regelbaar.

Middenconsole zonder instramenten in de kleuren sattel-

bruin of royalblauw.

Dem^ of zijwandbekleding gelijk aan die van Jetta GL,

in gazelle: of royalblauw.

TberenteUer en digitaalklok.

Sigare-aansteker. Afsluitbare tankdop.

Parkeerlichtschakelaar.

Totale prijs van dit alles ruim f 2000.-. U betaalt f 555,-. |

uwvoordeel 1.4S0 gulden.
Afleveringskosten f350,-. InclusiefB.T.W. Af Leusden.Vrijbljvend.

Wijzigingenvoorbehouden. Metallic en 4 deuren tegen normale meerprijs.

^SSP8P(!!|!!i«mmi.^ikWk«9Sf.W
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RANDSTAD PUDIJCAT/I:.S
Uilgecfslcr van;

• Zandvoons Nieuwsblad

• Hcemstcedsc Courant

• Hoofddorps/Vcnneper Nieuwsblad

• Zwanenburg/Halfwegse Courant

• Badhoeve/Slotcnse Couraiii

• Aaismcersder Courant

• Uithoornse Courant/Ons U'cekblad

• Strcckblad/De Ronde Vcner

Hoojdkunioor:
Aalsmeer: Dorpssiraat H -

Telefoon 02977 - 2 8-t 1 1
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Wethouder scoort ruim voldoende voor huiswerk

Beslissing nu aan raadsleden

Fasebouw wijkcentrum: Ja/Nee
ZANDVOORT - Om in de nijpende ruimreproblemen van het wijkcen-

trum 't Stekkie snel en voor een langere periode deugdelijk te voorzien, is

het college, met name wethouder Aukema, gekomen met een geheel nieuw
voorstel.

Dit voorziet in nieuwbouw van een wijkcentrum aan te bouwen aan de Van
Pagéehal, uit te voeren in fasen, waarvan de eerste fase direkt aan deze

sporthal wordt gebouwd.
Het voorbereidingskrediet van ƒ 15.000,— te besteden aan de ontwikke-

ling van dit plan,

de bestaande accommodatie van 't Stekkie zo snel mogelijk op te knappen,
een noodherstei uitvoeren dus,

de kosten van dit noodherstei aan het bestaande Stekkie en de geplande
nieuwbouw te bestrijden uit de reserve stadsuitleg.

lat de raad in de vergadering van 30
als een soort vakantiebestemming
het college en met name aan
ider Aukema (financiën) de op-

f Forse verhoging

' reinigingsrechten

ZANDVOORT - Wanneer de commissie
PW in de vergadering vanavond ak-

koord gaat met de voorstellen van het

college, dan zit er voor de burgers in

1982 een forse verhoging van de reini'

gingsrechten in het vat.

Niet dat iemand iets aan deze verho-

ging zal kunnen veranderen, want sinds

per 1 januari 1981 het contract van de
gemeente met de VAM verviel is er

maarstig gezocht naar een voordelige

zegeling voor de afvoer van het grof-en

huisvuil van de gemeente.
Ook de verhoging van de NS-tarieven

werkte in dit opzicht niet mee, en
hoewel het college eindeloze bespre-

kingen heeft gevoerd met het Gewest
Kennemerland over deze materie, zit

er niet veel anders op dan de huidige

gang van zaken te continueren. ,,Wij

voelen er weinig voor om straks in

navolging van de gemeente Amster-
dam, ons huisvuil godweet-waar te

moeten brengen. Dit is niet ideaal,

maar de minst kwade" aldus wethouder
Termes, doelend op de huidige rege-

'ing, waarbij de door de gemeente
Zandvoort aan het gewest verschuldig-

de kosten voor de afvoer van vuilnis via

de VAM en per 1 januari 1981 formeel
vallend onder het gewestcontrakt,

maandelijks aan de gemeente in reke-

ning worden gebracht. Zandvoort be-

taalt dan ƒ 7/ton aan huisvuil meer dan
de overige gewestgemeenten.

dracht gaf op zoek te gaan naar veertig-

duizend gulden om noodvoorzieningen
aan de huidige accommodatie te tref-

fen, is het denken over de uiteindelijke

definitieve oplossing voor het centrum
in een stroomversnelling gekomen,
waarvan het ,,hoogteverschil" in be-

langrijke mate door de financiële posi-

tie van de gemeente wordt bepaald.

Eén en ander heeft bij het college

geresulteerd in het vinden van een
viertal opties waartussen een keuze
moet worden gemaakt.
Deze opties worden nu door de wet-
houder aan de raadsleden voorgelegd,

waarbij men uiteindelijk in de komen-
de commissie-vergadering zijn keuze
moet bepalen; want met gemeenplaat-
sen als ,,Het wijkcentrum heeft alle

aandacht van het college" en ,,Er moet
een oplossing gevonden worden" komt
men er niet.

Oplossingen

Het bouwen van een nieuw wijkeen-

Surfer gered
ZANDVOORT - Alhoewel het seizoen
over is en ook de Zandvoortse Red-
dingsbrigade haar materiaal al in de
winterstalling heeft, moest men afgelo-

pen zaterdag toch nog een keer in aktie

komen.
Door surveillerende agenten werd ver

uit de kust een surfer waargenomen die

duidelijk in moeilijkheden verkeerde.

De gewaarschuwde Reddingsbrigade
haalde de man op circa drie kilometer
uit de kust aan boord van de reddings-

boot.

De surfer bleek al enige uren hulpeloos

op zijn surfplank voor de kust gedreven
te hebben. De mastvoet was bij een
krachtige wind van de surfplank gebro-

ken. 1

Een woordvoerder van de ZRB maakt
er surfers op attent dat zo lang het

zeewater nog een aanvaardbare tempe-
ratuur heeft men nog wel enkele uren
kan ronddrijven; wordt het water
straks kouder dan worden de overle-

vingskansen minder, omdat men door
het koude water eerder uitgeput raakt.

Surfen zonder dat een bekende op het

strand een oogje in het zeil houdt,

wordt zeker in de wintermaanden een
kwalijke zaak, en is uitsluitend voorbe-

houden aan ervaren surfers die besef-

fen wat ze doen en hun maatregelen

nemen, qua kleding en qua eventuele

hulpverlening.

j BONT&
Lamsvacht
suède en nappa (ook grote maten)

alle bekende merken o.a.

irfcos
ITALIA

donderdag koopavond

Haariem: Batteljorisstraat 20

(bij de Grote Maikt) / tel. (023) 31 26 55
"^ Amsterdam: Leidsestrïat 9

(tMJ Koningsplein) / tel. (020) 22 35 96

ZANDVOORT - Vanavond komt de
raadscommissie voor publieke werken
in openbare vergadering bijeen. Aan-
vang 20.00 uur, de agenda vermeldt:

1. 18e sectie wijzigingen van de bouw-
verordening

Huur grond aan de Strandweg
Verbeteren woning Koningstraat 64

Afvoer-huis en grofvuil

't Stekkie

Voorzieningen aan diverse cv instal-

laties

7. Meetdienst ingevolge de Wet Ge-
luidhinder

(Advertentie)

Autobedrijf

Versteegé B.V.
Pakveldsti-aat 21 Zandvoort.

trum volgens de bestaande ideeën en
wensen, onder gelijktijdig opknappen
van de bestaande noodlokalcn, zodat
de bouwperiode overbrugd kan wor-
den.

Vervanging van de bestaande accom-
modatie door een aantal te kopen
gebruikte noodlokalen.
Deelname in de plannen van Nieuw
Unicum om te komen tot een groter

centrum waarin het beoogde wijkcen-

trum als onderdeel wordt gehuurd.
Het bouwen van een verkleind centrum
als eerste fase van een totaalplan,

onder gelijktijdig opknappen van de
bestaande accommodatie ter overbrug-
ging van de bouwperiode.

Financiële positie

In zijn brief aan de commissies wordt er

door wethouder Aukema op gewezen
dat het bestaande idee om een nieuw
groot wijkcentrum te stichten in strijd

is met de huidige financiële positie van
de gemeente.
De in het investeringsplan opgenomen
raming van twee miljoen legt een last

op de vrije ruimte die welhaast onver-

antwoord moet worden geacht.

Het beslag dat de betaling van rente en
aflossing leggen op de middelen uit de
algemene dienst beperken de mogelijk-

heid om die gelden voor andere, ook
noodzakelijke en nuttige uitgaven aan
te wenden, zeer drastisch.

Ook de exploitatielasten van een der-

gelijk projekt zullen in de papieren
gaan lopen. Hoewei de wethouder toe-

geeft dat het inzicht in de toekomstige

ontwikkelingen van zo'n centrum ont-

breekt, kan men toch afgaan op de
ervaring die daarmee ook in andere
gemeenten zijn opgedaan en dat deze
dan niet onderschat mogen worden. De
kosten kunnen weliswaar beperkt wor-
den door een deel van de nieuwe
accommodatie weer buiten werk te

stellen.

ywkran|nï<et i

r:;:ontvaniep?f3
Bel vrijdag vopr12.QP-üur;ónSri,-^

kantoor, telefoon
. fc .}

iTtee
en 's middags heeft u'hétTi '

U.

: In de bus! !

Geen aanlokkelijk vooruitzicht, iets te

bouwen waarvan de exploitatie niet

opgebracht kan worden en uiteindelijk

resulteert in leegstand van een aantal

lokalen, of ruimte.

Noodlokalen

Hoewel op het eerste gezicht de oplos-

sing ,,vervanging van het huidige cen-

trum door een aantal te kopen gebruik-

te noodlokalen" de minst kostbare

lijkt, wordt door de wethouder gewaar-
schuwd voor de hoge onderhoudskos-
ten en korte levensduur hiervan. Zijn

uitleg komt er kort op neer, dat ,,goed-

koop" hier ,,duurkoop" is en men het

probleem weer voor tien jaar voor zich

uitschuift, zijn voorkeur gaat hier zeker

niet naar uit.

Samenwerking Nieuw Unicum

Van de zijde van Nieuw Unicum be-

staan plannen om te komen tot de
bouw van een aktiviteitencentrum,

waarbij gespeeld wordt met de gedach-

te om daarin door de gemeente te laten

participeren.

Gedacht werd aan een formule, waar-

bij de gemeente de benodigde gronden
zou verkopen aan Nieuw Unicum, wel-

ke instelling daarop dan het activitei-

tencentrum zou stichten met daarin een
accommodatie naar wens van het ge-

meentebestuur ten behoeve van het

wijkcentrum ingepast. Een meerjarige

huurovereenkomst zou zorgdragen

voor de zekerheid om in het activitei-

tencentrum 't Stekkie te kunnen huis-

vesten.

De zekerheid rond de afgifte van een
tweede AWBZ-erkenning is echter nog
steeds onvoldoende om te besluiten in

dit projekt deel te nemen. Gelet op de

financiële perikelen rond de rijksfinan-

ciën ben ik vooralsnog ook niet geheel

zeker van het vlot en vlekkeloos verlo-

pen van de onderhavige plannen. Gelet

op de omstandigheid, dat de achter-

grondinformatie over deze variant via

discussies in de raad volledig bekend
mag worden geacht, volsta ik met het

stellen van mijn conclusie, dat in sa-

menwerking met Nieuw Unicum geen
oplossing voor onze problemen kan
worden gevonden", aldus het voorstel.

Nieuwbouw in fasen

Het bouwen van een verkleind centrum
als eerste fase heeft ongetwijfeld voor-

delen.

Vervolg op pag. 3

•5,.

—Raadslid geïnstalleerd—
ZANDVOORT • Door de komst van Nel Vrcugdenhil-Mindcrhoud als plaatsver-

vungster van Tom van Erp (D'óft) is het aantal vrouwen in de Zandvoortse
gemeenteraad opnieuw uitgebreid. Met 2.1,S% maken ze nu deel uit van dt raad.

In zijn welkomstwoord legde de voorzitter nog eens de nadruk op de
aanwezigheid van Nel Vreugdenhil in de raad.szaal de laatste jaren. ,,Hct moet
dan ook prettig zijn dat u nu aan de andere kant van het hekje zit en ook deel

kunt nemen aan de discussies", een uitspraak waarmee het nieuwe raadslid hel

wel eens kon zijn.

Foto: Eu'ropress

Nieuws enbur
ZANDVOORT/BENTVELD - Van de gisteren 82 jaar geworden kunstenaar Aart van Dobbenburgh ontvingen wij

zijn nieuwste htho. Van Van Dobbenburgh is bekend dat hij zich nauw betrokken voelt bij het onrecht dat de

minderheden in deze wereld wordt aangedaan, en speciaal de kinderen hebben zijn grote belangstelling. Hij is op zijn

wijze altijd 'te vuur en te zwaard' met tekenpen en stift ten strijde getrokken tegen dit onrecht.

Deze nieuwste litho was vergezeld van een bijschrift van professor dr. Albert Rasker, hoogleraar in de theologie te

Amsterdam, een intiem vriend van Van Dobbenburgh. De woorden van professor Rasker kenschetsen niet alleen het

werk van zijn vriend, maar ook zeer duidelijk de bedoeling van diens tekeningen, daarom geven wij deze weer:

Hoe vaak heeft Aart van Dobbenburgh kinderen getekend,

kinderen in hun weerloze afhankelijkheid,

zijn dochter Marthy in prille liefehjkheid,

eenzame kinderen in een onherbergzaam landschap,

een kind alleen bij een stervende man....

hoe heeft hij hen lief, hoe is zijn gekwelde ziel met hen verwant.

En nu dit kind als een van velen,

vertegenwoordigend vele anderen,

met haar grote ogen,

die niet van spelen welen,

vragende ogen die al zoveel hebhen gezien,

die al zo veel, teveel hebben meegemaakt.
Waaraan doet deze litho ons denken?
gaan de kinderen van ,, oorlog i,s mi.sdaad".

van ,, handen af van onze kinderen",

en nu deze: ,,moeder waarom leven wij?",

in een troosteloos landschap,

zonder warmte, zonder liefde.

als de kinderen in Vietnam, Cambodja.
Chili en Argentinië, zwervend, verminkt.

hongerig, zonder moeder, zonder vader,

Wij kunnen in ons land nauwelijks denken
dat de meeste kinderen in deze wereld zo leven

de allermeeste.

tot we ons bewu.s-l worden
dal zulk een leven niet een onvermijdelijk lot is,

maar hun door mensen wordt aangedaan,
weliswaar niet opzettelijk.

maar als onbedoeld, ofschoon niet ongeweten

neveneffect van onze egoi.sti.sche .uimenleving.

waar de economie die liet leven zou moeten dienen

voor velen een economie des dood.', is ge>i<}rdeii.

Honderdduizend kinderen en j<)ni;e //u'n.stvi

sterven dagelijks aan ondervoeding

in een wereld waar op diezelfde dag
twee miljard gulden aan de bewapeningwedloop
wordt besteed,

verkwist?

MOEDER. LEVEN WIJ DAARVOOK?

onder thui".. zonder niekoinst.

als dit kind.

ZANDVOORT - In de naaste toe-

komst zal in het hoofdgebouw van

Huize A.G. Bodaan te Bentveld een

leestafel komen.
,,De bedoclmg is een echte ruslhoi-k,

een ouderwetse leestafel met zo'n stuk

of tien stoelen en een ruime sortering

dag- en weekbladen. Bijvoorbeeld de

dagbladen aan een stok zoals je viocger

ook wel zag. Bovendien wordt de

verlichting en de geluidsinstallatie op

de ecrsic et.ige langcp.isi". aldus ad-

junkl-dircktcur Bio.ikluirsl. die zich

zeer verheugd toont, Jat de aanvraag
gericht tot het ConiUe Zomeizcgel.'i

werd gehonoreerd.

De cheque van dil comité groot zo\cn-

duizcnd gulden werd tijdens de insiall.i-

lie van de nieuwe bewoni."isi.knniniss'.c

overhandigd aan de voorzitter

Mei ingang van 29 sepleinbcr uoid

de^e commissie bestaande uu de d.inics

M. Pompe, A.C S. Strijbos en M
Holden en de heren A. Thomas en L.

Molijngenistallecrd, De overh.inJiging

van de cheque verleende aan de..'e

installatie een extra feestelijk lintje.
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Dankbetuiging

Wij danken u liartelijk voor de vele blijken

van belangstelling die wij mochten ontvangen
ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest.

Namens de familie

A. Koning

Burg. \'. Fciiemaplcin 4-1 1

.

25]

Hondenkapsalon Renée
25 Jaar vakwerk

Om dii vc vieren kunnen alle

kort-, lang- en ruwharige klanten

een kleine \errassir)g tegemoet zien

van trinistci Rente
in de maand oktober.

'

Voor afspiaken Sti'^

^ iin Os(ades(raal 26, lel. 15626

Voorzien van de Genademiddelen van de H.

Kerk is, voor ons nog onverwacht, van ons

heengegaan mijn zorgzame man, onze vader

en schoonvader

Anton Willemse

op de leeftijd van 79 jaar.

W. Willemse-de Nobel
C. W. Vliek-Willemse

G. A. Vliek

2042 NP Zand voort, 25 september 1981

Wilhelminaweg 14

De uitvaartdienst en begrafenis hebben woens-
dag 30 september plaatsgehad.

7 jaar souldansen )^

met CARMEN! |
Nog steeds in het Stekkie Ë
Open les maandag 5 oktober ^

.s^v Lestijden: 19.30-20.30 uur, 20.30-21 .30 uuren^
3RF21.30-22.30 uur. Dinsdag van 10.00-11.00 uurjj^

it^ in gebouw Asian Fighting Arts, ^
4^ Brugstraat 15. ^M ir.1 I ofty van Wijnen, telefoon 15100 ImF

1^

Inl

Muziek voor uw party's?

TRIO

voor het betere genre

Telefoon 02507-13014

U luistert toch ook naar

Radio Rona Lisa
op de 102 FM

Zaterdags en zondags van 1 1 .00-15.00 uur.

Postbus 287, Zandvoort.

uarae-m
iflcmtticaat

Het Nederlandse Sleutel- en

Slotcn/spccijli.stcn Gilde is door Lips

Sloten Fabnckcn b.v. dis sub-liccntic

houder gemachtigd de Lips-Keso

sleutel te kopieren. Voortdurende

kudliteitsbewaking en dcgcdvan

cccrde machines van het Gilde

garanderen u zekerheid

en veiligheid. Alleen bij

de gemachtigde dealer

knigt u het onginclc

Zekerheids bewijs.

ilXWlJEALtRI

U' V. d. Meer Sleutelservice

llmnfn»t'); 73 - Hei'in'-lc'de

lel. (12.1 -28 OJ <MI

f^s^ n^u^ t«»i«bc -y^»^ "-^hf^ 'iifitf^ rhf*^

'

Voor al uw cv., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

TECHS^ISCH BUREAU k VADER
Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 02507-
13176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,

Vogelenzang, telefoon 02502-6667

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen ,,De Vijverhut
Vondellaan 46 -Zandvoort -Tel. 1 25 38

99

GEEN ZAALHUUR'. Korting bij contante betaling.

Foto Quelle
Cüinplooi foto/film

absortimont, vootdülig

dldnikken en
omwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort.

Nieuw uit USA
Shoes with Pockets

VANAF f. 69,90

TOT LEDER f. 99,

e ShOCS

^ ip^ with •

...:pockcr:..
TM

Dealer:

KERKSTRAAT 30 ZANDVOORT TEL. 12106

Maisonnette aan

duinrand.

Rustige ligging aan

de Cort. v. d. Linden-

straat2/30te

Zandvoort.

4-kamermai5onnette
met cv, garage en

berging. Ligging op
3e en 4e verdieping.

(Geen bovenburen).

Voorzien van balkon

op het westen met
uitzicht over dorpen
en duinen. Gunstige

hypotheek mogelijk.

Vraagprijs

f 142.500,- k.k.

Inlichtingen

MAKELAARDIJ O.G.

H. W. Coster bv

Telefoon 15531

voor hetzelfde geld

gajetoch naar

DANSSCHOLEN

aniëU

Inschrijvingen,

inlichtingen:

Adm. de Ruyterweg
110, telefoon 184044
Dirk Sonoijstraat 155

lelefoon 113260,

Amsterdam-West.

KEUR BROOD
Diaconiehuisstraat 36

Telefoon 12404

Diverse merktietsen,

brommers.

Ruime sortering onderdelen, banden,
crosskleding, helmen, handschoenen,
laarzen enz.

Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

umxm
KOCHSTRAAT 8 - ZANDVOORT

(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

c©
Hel is weer wintertijd!

Ook vanzelfsprekend bij

HORLOGERIE
C. WAANING
HET KLOKKENHUÏS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

Maar 't is allemaal al weer prettig geregeld, want
zomertijd en wintertijd blijft Waaning tijd.

U kunt er altijd van op aan!

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling

met elektronische apparatuur.

;ƒ-« i'- ;i?'i©-»«**!Atti.«iüa'

A.J. DE LEEUW
ASSURANTIËN

Grannetia
GELD LENEN NIET DUUR

Bedrag

5.000.-

10.000.-

15.000.-

20.000.-

25.000.-

48
mnd
151.31

289.87 .

428.42
566.98
705.54-

60

mnd.

130.29

247.87

365.45
483.03
600.61

96
mnd.

184.87

270.99
357.11

443.23

120
mnd.

163.87

239.50

315.14

390.77

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

Haltestraat 8.

Zandvoort,
tel.02507-1 61 23

Ie en 2e hypotheek tot 125% mogelijk.|
Informeer eens!

Helmerstraat 1 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 12150.

Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
telefoon 020 - 223456.

Te koop

garage
Burg. V. Venemaplein

Gunstige prijs

Telefoon 16997

CREATIEF

INLIJSTEN
Buureweg 7, zijstraat

van de Kerkstraat,
Zandvoort,

tel.02507-1 73 67.

AUTOBEDRIJF

Zandvoort BV

Im* I
Lancia, Autobianchi

Super benzine 8 Cent koiting
Diesel 2 cent korting

Benzine- en
reparatiebonnen
van leaseplan-auto's

worden ook in ontvangst genomen.

Tevens hebben wij diverse occasions.

Kamerlingh Onnesstraat23, Zandvoort,
telefoon 14580

Met ingang van volgende week maandag
dagelijks geopend van 7.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

HONG - KONG
t- >M iê t-
Haltestr. 69 hoek Zeestr.

Zandvoort tel. 02507-17897

SPECIALE AANBIEDING

Indische rijsttafel
-(- koffie, per persoon all-In

f 15.00

Kantoor-uren
Zandvoorts IMieuwsblad

Gasthuisplein 12, telefoon 17166

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13.00-16.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur

09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur

09.00-12.00 uur

Klachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uur

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.
Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals

eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Te koop aangeboden in

ZANDVOORT
WOONHUIZEIU

Van Ostadestraat 12 - in centnim dorp, coll. met J. Attema . 120.000.- k.k.
Koningstraat 15 - geheel verbouwd 139.000.- k.k.
Zeestraat 32 - parterre-woning, vrij te aanv. Ie verd. verh. . . 155.000.- k.k.
Paradijsweg 10 - geheel verbouwd 198.000.- k.k.
C. Huygensstraat 26 - perfect onderhouden 198.000.- k.k.
Keesomstraat 40 - met garage en zonnige tuin 198.000.- k.k.
Dr. Gerkestraat 105 - half vrijstaand met garage 245.000.- k.k.
Kostverlorenstraat 51 - half vrijstaand met garage 248.000.- k.k.
Brederodestraat 53 - vrijstaande villa 285.000.- k.k.
Lijsterstraat 14 - half vrijstaand met garage en zomerhuis . . . 298.000.- k.k.
Zeestraat 35 -zeer ruim woonhuis, geschikt voor verhuur .. 375.000.- k.k.

BEDRIJFSRUIMTEN
Zeestraat 34 - winkel met bovenwoning 245.000.- k.k.
K. Onnesweg 1 - industriehal, ca.3CI0 m^ kantoorruimte e.d., ca 950 m'
grondopp. coll. met J. Attema 398.000.- k.k.

Inlichtingen:

Makelaarskantoor

H. W. Coster BV
Telefoon 15531.

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

thuis trainen en
trimmen

- met de //

home-trainer

AANBIEDING !

HOMETRAINER 109,

BEUGEL 35,-
Tacx de labnkant die al laren lang homc-Uamers labnceeil heeft
nu een luxe versie uilgebracht de Tacx hoftie-trainer

de gelagerde PVC-rollen 2i)n cenlrisch gedraaid, dus geen
trillingen meer
de home-tramer de luxe voorzien van brede rubber voeten, ts

daardoor praktisch geluidloos en staal muurvast* op een
gladde ondergrond
IS vcrslelbaar'in 3 lengtes

licht in gewicht en gemakkcliik op te bergen
de Tacx home-tramer is ook leverbaar mei beugel
voor hel vastietlen van de Mets

Thuis trainen en trimmen op zolder, in de garage de schuur of in

de huiskamer kan nu eenvoudig met de Tacx home-tramer

Kilometers maken nu ook m hartte winter behoort tot de
mogelijkheden

TWEEWIELERBEDRIJF

Peter Versteege
HALTESTRAAT 18

TELEFOON 02507-14499
ZANDVOORT AAN ZEE
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Beelden uit lang

vervlogen

Zandvoort gezien vanafde Zuidkant. Op het hoge duin een huisje waarin vuur werd gestookt als baken
voor de vissers op zee (tekening van C. Decken uit het begin van de 18e eeuw).

ZANDVOORT - in de provinciale

atlas te Haarlem bevinden zich naast
een aantal oude foto's van het dorp
Zandvoort, ook een aantal oude teke-

ningen. Deze werden door ons gefoto-
grafeerd en het leek ons goed deze
serie weer te geven.

Gezicht op Zandvoort, een tekening

J.L. Mous-Franssen v.d. Putten.

Tekening van het Kerkdwarspad, een vrij bekende, van J. Jousseau).

Zeebadhuis te Zandvoort

(een schets van E. Huygens).

Zeges voor ZVM
ZANDVOORT - Een compleet spe-

lend ZVM dames handbalteam heeft

geen enkel probleem gehad met HVH.
Vanaf het eerste fluitsignaal zijn de
Zandvoortse dames aan de goede kant
van de score geweest en deze hebben ze

rustig weten uit te bouwen.
Goed gemotiveerd en ook snel combi-
nerend overspeelde men de Zandvoort-
se HVH. Bij de rust was de marge nog
niet al te groot (4-7), doch in de tweede
periode overvleugelde ZVM HVH.
Onbedreigd maakte ZVM het karwei

af.

Doelpunten van: Astrid Molenaar 6,

Truus Drayer 3, Elly Bol 3, Annie
Trouw 2, Greet Molanus 1, Janneke de
Reus 1, Erna Duker 1.

De heren waren ook goed in vorm.
Goed en snel in de aanval en een prima
defensie zorgden er voor dat CTO
kansloos was.

Voorlichting over

psychiatrie

BENNEBROEK - Het psychiatrisch

ziekenhuis Vogelenzang in Benne-
brock organiseert voor de tweede
maal een serie voorlichtingsavonden

over psychiatrie voor belangstellen-

den. De voorlichting wordt op vyf
avonden in oktober en november
gegeven in het pcrsoncclscenlrum
van het ziekenhuis.

Op donderdag 22 oktober behandelt
dr. H.VV.G. Stöfsel de oorzaken die

(ot opname leiden; op donderdag 29
oktober licht dr. F. van Ree de mens
en zün relaties toe; op donderdag 5
november houdt drs. J.C.J. Bakker
«en voordracht over de chronische
patiënt; op donderdag 12 november
vertelt drs. J.C.H. Doorn over ver-

schillende vormen van therapie en
op de laatste avond, donderdag 19
november, spreekt drs. J. van Zaane
over de ouderwordende mens.

Belangstellenden wordt verzocht

zich vóór 12 oktober schriftelijk aan
te melden, met naam, adres en
telefoonnummer. Adres: psychia-

trisch ziekenhuis Vogelenzang,
RÜksstraatweg 113, 2120 BA Benne-
broek. Op de brieikaart kunnen ook
vragen of onderwerpen worden ver-

meld, die de deelnemer besproken
wil zien. Aanmeldingen worden in

volgorde van binnenkomst behan-
deld. De eerste keer dat het zieken-

huis, bU wgze van proef, een derge-

lyke voorlichtingsserie organiseer-
de, was de belangstelling zo groot
dat er in plaats van de geplande vier

avonden in totaal acht büeenkom-
sten moesten worden gehouden.

weekèridmnsiéÊ
Datum 3-4 oktober 1981

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman. Mol en

Ridderbos.

Arts: B.F.J, Bouman, tel. 15600.

Verdere inlichtingen omtrent de week-

enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartben.

Anderson, tel. 12058; Drenth. tel.

13355; Fiieringa, tel. 12181; Zwerver,

tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.

WIJKVERPLEGING: zr. A. Boschma.
Linnaeusstraat 7, fl. 4, Zandvoort, Iel.

14277.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr. Ouds-

hoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2, Zand-
voort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023-

313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker , Thor-
beckestraat 17, tel, 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor algeme-
ne informatie tel. 023-320202 (dag en
nachl).

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641

POLITIE: telefoon l.-^043.

BRANDWEER: lelefooi, 12000.

TAXI: telefoon 1;m>0 en 16843.

ALGEMEEN M.WTSCHAPPUK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat l. telefoon 13459 (b.g.g.

023-320899 of 3:('4(>4) Sprcekuur\ip
werkdagen van 9 00 tot 10.00 uur.

maandacavond van 7.1X1 tot 8.00 uur

Vooi al uw
SCHILDER-. BEHANG- en WITWERK

A. J. KLEINHOUt
Eendrachtstraat 30 - Haarlerri

Te!. 023 -32 47 78

GEMEUBILEERDE

FLAT
te huur, van 1 nov.

totl mei.

TEL 02507-17250

TE HUUR GEVRAAGD

2KAMER-
FLAT

(geen hoogbouv/)
1 mei tot eind aug. '82

voorZpersbnsn.
Prijs ca. 4500,-/5000,-

Telefoon 020-130212

Te koop aangeboden in

ZANDVOORT
VINKENSTRAAT24

halfvrijstaand woonhuis
met garage, voor- en achtertuin. Ind.: entree/

hal, voor- en L-vorm. achterkamer, keuken,

Ie verd.: 1 gr. en 2 kl. slaapkam., moderne
badkamer met ligbad, zolder.

Vraagprijs: f 225.000.- k.k.

Verdere inlichtingen:

Cense Makelaars o.g.

Telefoon 02507 - 12614.

NIET GEBONDEN AAN DE SCHOOL-

VAKANTIES? OF JUIST WEL PUNNEN
VOOR DE KERSTVAKANTIE?

in beide gevallen kunt u profiteren van onze
speciale naseizoenprijzen en uzelf verwennen

in onze

moderne, 6-persoons.
komfortabele stenen

bungalows
gelegen in Erm (nabij Emmen).

Op het park; rest Ibar, verw. ovenl. zwembad,
tennisbanen, midgetgolf, windsurfing etc.

Inlichtingen on resorveren:

Vrije-tijdspark Ermerzand,
Dalerstraat 7843 PE Erm, tel. 05915-4018

Surf-opmiming

Vele merken planken

en pakken.

10 -50% korting.

Geldig tot Bokt. a.s.

WESTEINDER
WATERSPORT

KudolstoartSBWog 64.

Aalsmeer, telefoon
02977 27593.

Vn/dag koopavond en

zondags geopend

Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere
inwoner van Zandvoort geldt dal er

voor de vrager geen kosten aan verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, .idsics en hulp. tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van
11.UO tot 12,130 uur. Ook sflmftelijk:

postbus 100. 2040 .-\C Zandvoort.
WETSWINKKL
Gcnieenschapsliui"-. Louis DaNid"-
Mraat Eerste en derde «oensd.ig \,iii

de maand \an 17 }n tot IH 30 liiir

CRISLSC KNTKL.M
SchoterMniicI 2, Haarlem Tel 02-

2561^8 Gcett direkt hulp waiiiicer .i

die nodic heeft bi| acute proMcfcn

STlfHTiNG WlJKR\.\n MFl U
NOORD tel. 18083.

CENTRALE PO.ST AMIU 1 \NCF-
VERVOER (Cim KKNNKMIK-
LAND, ongevallen 0:3-31^1 0|. ht-vtold

>crv()cr 023-319277.

WERKLOZENCOMI 11 . vprockuur io-

«Icrc maandagmorgen \.\n ll.i)0 lot

12.00 uur in de ojHMiharo bihluilhoek.

Op dat tijdstip «ik tcIoroIli^^•h bereik-

baar onder nummer 14131.

ZANDVOORT -
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GRAVESSOPEBIIUBIS
De lichtzoete zachte witte

wijn uit de Bordeaux
(koel schenken).

ChaX:emiS^rct 1980

BORDEAUX
APPELLATION BORDEAUX 7n„|

MISE EN BOUTEILLES PAP

CASTEL PRÊRES NÉGOCIANTS A BORDEA"

GHATEAUSERET
Een stevige karaktervolle

rode Bordeaux, is zijn

prijs meer dan waard.

GRAND VIN DE BORDEAUX

CHATEAU DE VIENS
CÓTES DE BOURG

APKllATION CÖTES OE BOURG CONTROLEE

iism 1979 , ;;^Ho

ROBERT ALLA PROPRIETAIRE A MO
MIS £N BOUTEILLE A

CHATEAU DE VIENS
Bouquetvolle rode Cötes
de Bourg, eerlijke smaak-
volle wijn.

J^

III ihii^

:v%-.

"
•

want D IRKSON ''^«'^^^^ff1'Lnnen
adviseren. De

«..nverkop

HOE KOMT HET DAT DE WU
^^ ^.^^

^l^rAEn «'nneer de
»-^^1,VbKsX A»e «ünen voorden

:^iM^^

^oirtirwi?*!' • MEDIUM DRV
« DRV FINO

GORBIÈRES/MIMERVOIS

CÖTEAUN DE LANGUEDOG

0^^
1980CDTES

DE BÜZET
Een wijntje dat wat je

noemt lekker weg
drinkt, met een rijpe

zachte en toch pittige

smaak, Doet denken
aan een lichte

Bordeaux. U kunt
deze wijn rustig een

jaartje bewaren hij

wordt er alleen maar
beter door.

-<t'

lieb-

fraumilch

Lichtzoete, frisse

kwaliteitswijn, wordt
speciaal aanbevolen om
gekoeld te drinken op
een gezellig avondje.

Maar ook uitstekend bij

koude voorgerechten.

Kn
"^^j' M|

H , t.. ELESSEN
voor

'NERVOIS

C(>Ti>;-\i

CORBIKRK^}.

„C-'J

ƒ•

FRIS EN SPRANKELEND
KOEL SERVEREN!

l>^

'Osè
]

ROSÉ D'ANJOO

Ift'
ESSEN
VCOB-

'^ -^N^ofs
Lichte, soepele rosé. Door zijn lichte

zoetheid alom gewaardeerd.

Wel gekoeld drinken!

N*,s ^( i\ v^'(^,^'*: * ^

/M^
\{:^.-^\

' t- 'i

per fles: 3.50

BESSDJONG

^

VRUCHTENWIJN
zwarte bessen met

jonge jenever

PER FLES

0U

^ 5«?5

.1 intjit'i!in(]f'n noldiq l/m JÜ oki üVJt/K|iru|rn vooilirhuudon

— r

•S«»

)H

y

.4-

• 7ANDV00RT.
Burg. Engelbertsstraat 21

• ZWANENBURG:
Dennenlaan 19 a

• HOOFDDORP;
Tuinweg 3 (achter winkel-

centrum De Markthof)

• NIEUWVENNEP
Hoofdweg 1185

^•'.^

.A.jjMM.>riiiliiiiii*.»«ftiiillrtMii>Myii«MM^tiAr>iiJMInli'MAlJiÉÉiÉiÉMl^^
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Goed spel heren hockeyers

Z'voort

geroutineerd Schaerweijde
ZANDVOORT - De hockeysters van
Zandvoort leden in hun thuiswedstrijd

tegen Schaerweüde een 1-3 nederlaag.

De jonge ploeg van Zandvoort is nog
niet geheel ingespeeld, doch er is sprake
van een duidelüke groei. De heren
kwamen uitstekend voor de dag en
lieten Terriërs met lege handen, 6-1.

De 2LandvooTtse dames kwamen in de
beginfase goed voor de dag. In de
eerste minuten volgde er aanval op
aanval op het Schaerweijde-doel. He-
laas voor Zandvoort werden de kansen
niet benut en ook de Schaerweijde-
defensie was paraat.

Schaerweijde kreeg allengs steeds meer
greep op het spel en trok het initiatief

naar zich toe. De jonge Zandvoortse-
ploeg kwam onder zware druk te staan

en een doelpunt kon niet uitblijven.

Een snelle Schaerweijde-aanval werd
fraai afgerond wat in de 18e minuut 0-1

betekende. Zandvoort was van slag af

co al snel lag nummer twee in het doel.

Een strafcorner in de 20e minuut bete-

kende 0-2.

7andvoort kwam wel even uit de ver-

•diging en forceerde een strafcorner

.ie helaas niet werd verzilverd. Schaer-

weijde deed het beter. De aanvalsters

"nden slechts van scoren worden afge-

'den door een overtreding wat een
ra.'push opleverde. De Zandvoortse
oelvrouw was kansloos, 0-3.

In de laatste vijf minuten voor de rust

perste Zandvoort er nog een offensiefje

uit, dat wel enige strafcorners en lange

corners opleverden. De geroutineerde

Schaerweijde-defensie was echter snel

ter plekke om gevaarlijke schoten te

blokkeren.

In het tweede gedeelte van de strijd

kwam Zandvoort eveneens onder druk
te staan, maar de defensie had er

duidelijk beter oog op. De vaak toege-

paste buitenspelval lukte goed en zorg-

de voor de nodige opluchting. Over het

geheel gaf hel verdere verloop over en
weer in de aanval zijnde teams te z-ien.

SC Hong Kong

goed op dreef

AMSTERDAM - SC Hong Kong
Zandvoort heeft in de interregionale

zaalvoetbalcompetitie voor een grote

verrassing gezorgd door de kampioen
van vorig jaar Eurotex te kloppen. In

een volle sporthal zegevierden de
Zandvoorters met 5-3.

Het is een zeer spannende wedstrijd

geweest met zeer goed zaalvoetbal. SC
Hong Kong trok direkt het initiatief

naar zich toe, en zette Eurotex onder
druk. Door fraaie doelpunten van Ri-

chard Kerkman en Bert Leijenhorst jr.

leidde Hong Kong bij rust met 2-0.

Na de doelwisselingen voerde Hong
Kong de stand op tot 4-0, door twee
doelpunten van Chris Jongbloed, en
leken de mannen van coach Bert Leij-

enhorst sr. op weg naar een gemakke-
lijke overwinning. Chris Jongbloed
moest voor twee minuten aan de kant,

en er ontstond onrust in het Zandvoort-
se team. Vrij snel bracht Eurotex de
stand terug naar 4-3.

Keeper Ed Steffers zou echter de held

van de avond worden. Hij had diverse

goede reddingen verricht. Met nog
enige minuten te gaan, redde Steffers

opnieuw bekwaam. Hij hield de bal in

zijn bezit, en zonder aangevallen te

worden, trok hij ten aanval. De gebo-
den vrijheid liet hij zich niet ontnemen,
en met een geweldige knal zorgde hij

voor 5-3. In de spannende slotfase liet

Hong Kong geen treffers meer toe, en
behaalde zodoende een verdiende 5-3

zege.

(Advertentie)

HUISVROUWEN
neem SKI*LES
OVERDAG!
Nu vormen wij speciale

lesgroepen voor vrouwen
die (gezellig f ) overdag
willen leren skiën of hun
techniek willen verbeteren.

Dure ski -kleding is niet

nodig, een oude broek,

trui en handschoenen Is

genoeg.

sKWerhuuL
: 2.50

Haal snel onze gratis folder

en vraag alle informatie bij

de receptie, geopend van

12.00uur tot 20.00 uur

of bel: 02503 -10138.

SKIPISTE
DEMEERBERG
Hoofddorp

Volg de borden sportcomplex.

Fanatieke verdediging van de Zandvoortse dames,
Schaerweijde-speelster. (Foto: Europress)

de bal springt echter weg tussen de benen van een

Dan weer was Zandvoort dicht bij een
treffer of Schaerweijde aan een doel-

punt. Strafcorners op beide doelen
brachten ook geen verandering in de
stand. Zandvoort bleef goed volhouden
en de debutante Mirjam van Toorn-
burg zorgde voor het nodige gevaar.

Het goede volhouden werd toch be-

loond. In de 30e minuut was het Sandra
van de Brom die de score op 1-3 bracht.

In de rebound drukte Sandra van de
Brom de bal beheerst over de doellijn.

In de slotfase heeft Zandvoort met een
alles of niets offensief alsnog getracht

de stand een ander aanzien te geven,
doch Schaerweijde had de zaak verder
goed onder controle.

Heren

De Zandvoortse-heren legden een pri-

ma partij hockey op de grasmat. Snel

en goed combinerend werd Terriërs

vanaf de start direkt in de tang geno-

men. De mannen uit Heiloo hadden
weinig verweer tegen het een klasse

beter spelende Zandvoort. Door doel-

punten van tweemaal Wim Veenekamp
en eenmaal Olaf van Eekeren, hadden
de Zandvoorters bij de doelwisseling al

een veilige voorsprong.

Na de pauze gaf het spelbeeld niets

nieuws te zien. Opnieuw een verwoed
aanvallend Zandvoort, dat na de 3-0

voorsprong niet het spel ging bevrie-

zen, maar hockey bleef spelen dat het

aanzien volkomen waard was. Door
twee goals van Wim Jubels, één van
Olaf van Eekeren en één tegentreffer

van Terriërs kwamen uiteindelijk de
6-1 score tot stand.

VOETBAL
Zondag: Zilvermeeuwen-Zandvoort-
meeuwen, 14.30 uur
Nieuw Vennep 2-TZB, 12.00 uur
TZB-dames-SVJ, 10.00 uur. Sportvel-
den aan de Kennemerwcg
Zaterdag: Zandvoort '7.S-Geuzen,
14.30 uur. Velden binnencircuit

BASKETBAL
Zaterdag: Locomotief-Lions, 20.00 uur
in Rijswijk

Vrijdag: Wartburgia-Lions-dames,
21.00 uur in Amsterdam
HOCKEY
Zondag: Zandvoort-dames, 13. fX) uur
Magnus-Zandvoort-heren, 14.45 uur
HANDBAL
21ondag: ZVM-dames-Volewjjckers,
13.00 uur
ZVM-heren-Amersfoort, 14.00 uur.

Waterpolo overwinningei
ZANDVOORT - Het Ie Herentcam
van de Zeeschuimers speelde afgelopen
zaterdag tegen DAW/ Vliegende Vis-

sen 4 in zwembad de Duinpan een zeer

sterke thuiswedstrijd en won in de 3e
klas van de Kring-waterpolokompetitic
met maar liefst 10- 1. In de 2 x 7
minuten zuivere speeltijd wisten de
Zeeschuimers al zeer snel een komfor-
tabelc voorsprong uit te bouwen en
lieten de tegenstanders weinig scorings-

kansen toe. Alleen Wim van de Plas

redde de eer ondanks zijn twee per-

soonlijke zware fouten. Met een zeer
bedreven keeper Niels Kinneging wis-

ten de Zecschuimeis via goed rondspe-
len openingen te maken in de verdedi-

ging van de Vliegende Vissen en zij

konden door hun konditie veel meer
verdedigingsfouten afstraffen.

Het jongenstcam van de Zeeschuimers
spelend in de 6e klasse hield 7ich met
veel moeite maar net St. Pancras van
het lijf. Twee doelpunten van Rudy
Heeroma waren voldoende voor de
overwinning. Dick de Jong wist ir» de
slotfase nog een tegenpunt te scoren.

zodat de eindstand in 2-1 voor de
Zeeschuimers eindigde.

De derde overwinning werd behaald
door het kersverse meisjesicam van de
Zeeschuimers dat mei 1 1-0 West-Fries-

land overwon. Du meisjesteam was
samengesteld uit snelle wcdsirijdzwein-

sters, kunst/.wcmsiets en meisjes /on-

dei echte waterpolo-crvaring. Maai in

twee trainingen hadden de trainers

deze meisjes /o goed geïnstrueerd d;ii

zij door hun /.wemkracht, de meeste
sprintjes naar de hal duidelijk wonnen,
en doordat ze een /wcmoverwicht had-

den. Petra Hilleniu-. en Ingrid van de

Fits waren als enige vertrouwd met hel

waterpolo en zij hebben dan ook de

meeste doelpunten kunnen scoren.

Door haar persoonlijke prestaties o\>

de schoolslag op landelijk niveau is Ri.i

Willemse uitgenodigd voor üeelname
aan de nationale .A-plocp. Ook Petra

Hillcnius IS als .^-voudig natiocanl kam-
pioene op de schoolslag mei vergeten.

Zij ontving een uitnodiging voor deel-

name aan de jeugdploeg.

St@6f iffQtGf doslti'

voor sterk Z voorti
ZANDVOORT - In de eerste thuisved-

strijd zorgde Zandvoortmeeuwen voor

een uitstekende 3-0 overwinning op het

sterke ADO'20. In dit harde treffen was
het de van de junioren overgekomen
Steef Water die een belangrijk aandeel

in de zege had. Tweemaal scoorde

hijzelf en eenmaal gaf hü de bal op een

presenteerblaadje aan Marcel SchoorI,

die voor 3^ zorgde.

Voor veel publiek (700) brachten

Zandvoortmeeuwen en ADO'20 een
aardig kijkspel op de Zandvoortse mat.

De Meeuwen kwamen fel uit de start-

blokken, mede geleid door de goed
spelende aanvoerder Rob Buchel. De-
ze zette dan ook in de lOe minuut Steef
Water met een schitterende dieptepass

ZANDVOORT - Op zondag 4 oktober
wordt door de afdeling Kennemerland
van ,,De Verzamelaar"' weer een ruil-

beurs georganiseerd. Deze wordt dit

keer gehouden in ,,Het Schalkererf'

aan de Bernadottelaan 201 in Haarlem-
Meerwijk.
Deze beurs staat dan in het teken van
postzegels, munten, ansichtkaarten etc.

Toegangsprijs ƒ 1,25, kinderen een
kwartje en leden gratis. De beurs wordt
gehouden van 13.00-16.00 uur.

Goede wedstrijden

EKbrandingsurfen
ZANDVOORT - De eerste Europese
Kampioenschappen brandingsurfen zijn

sportief gezien geslaagde wedstrijden ge-
worden. De organisatie hoopt echter dat
volgend jaar meer buitenlandse gasten
ontvangen kunnen worden dan nu het
geval was.

De 30 deelnemers(sters) hebben er,

mede door de gunstige weersomstan-
digheden voor het brandingsurfen
spannende en spectaculaire wedstrij-

den van gemaakt. Een windkracht van
4 tot 6 zorgde voor voldoende bran-
ding, die echter volgens Zandvoorter
Johan Driebuizen wel hoger had kun-
nen zijn. Namelijk op zondag werden
de wedstrijden afgelast i.v.m. de te

hoge windkracht 8. De wedstrijdcom-
missaris Veldman vond het toen wel
wat te gevaarlijk. Adrie Driebuizen
echter, ,,Met windkracht 8 komen juist

de besten naar voren, die weten zich in

zo'n situatie te handhaven. Maar on-
danks dat zijn het fijne wedstrijden
geweest".

De wedstrijden die over 15 manches
gingen waren in de lichteklasse een
triomf voor Onno Tellier uit Utrecht.

In zijn klasse wist hij alle races te

winnen. Bij de heren licht ging het

tussen Wouter Egas en Johan Driehui-

akkeiijke winst

TZB tegen BSM
ZANDVOORT - Ook In de tweede
wedstrijd dit seizoen, is TZB aan de
goede kant van de score gebleven.

Tegen BSM 2 zegevierden de Zandvoor-
ters, na bij rust nog met 0-1 te hebben
achtcrgcstaan, met 4-1.

TZB keek in het treffen tegen BSM al

snel tegen een achterstand aan. Na 4

minuten moest doelman Ton Daane de
bal al uit het net halen, na een misver-

stand in de defensie. Door deze tegen-

slag kwam TZB maar moeilijk in het

ritme. BSM daarentegen probeerde
van de onrust bij de Boys gebruik te

maken. Kansen kregen de gasten wel,

maar doelman Ton Daane verrichtte

enige goede reddingen en voorkwam
daardoor een grotere achterstand.

Naarmate de eerste helft vorderde

kreeg TZB meer vat op het spel en
drukte BSM in de defensie. Mogelijk-

heden op de gelijkmaker kregen de
kustbewoners wel, maar soms wilden

de voorwaartsen het te mooi doen.
BSM bleef met snelle uitvallen de
aandacht van de TZB-dctensic vragen,

zodat er een spannend gevecht ont-

stond.

Na de rust tapte TZB uit een ander
vaatje, wat na twee minuten al de
gelijkmaker teweeg bracht. Willem Ko-
ning kon vrij oprukken en kogelde van
verre schitterend in, 1-1. De Zandvoor-
ters hadden de smaak duidelijk te

pakken, en zetten het offensief voort.

Een tweede treffer kon niet uitblijven.

In de 12e minuut werd Cees Sebrcgts

vrijgespceld en deze liet dit buitenkans-

je niet voorbij gaan, 2-1.

BSM gaf zich zeker niet gewonnen,
alhoewel zij slechts zelden onder de
druk vandaan konden komen. Lukte
het een keer dan stond opnieuw inval-

ler doelman Ton Daane op zijn post.

Er ontstond een gevecht met wisselen-

de kansen en spannende momenten. In

de 3üe minuut stelde TZB de zege

veilig. Ab Bol speelde zich knap vrij en
scoorde de derde treffer. BSM zag het

toen niet meer zitten, waardoor TZB
rustig naar het einde freewheelde. Het
vergat daarbij niet om de score een
beter aanzien te geven. Ren Zwemmer
bediende Wim Koning op maat en deze

zorgde voor de 4-1 eindstand.

Dames

De dames tvan TZB slaagden er niet in

om met een overwinning uit Heems-
kerk huiswaarts te keren. In een vrij

harde wedstrijd leed TZB een 2-1

nederlaag tegen Inter Heemskerk.
TZB keek al vrij snel tegen een 2-0

achterstand aan, en deze domper is

men niet meer te boven gekomen. De
Zandvoortsedames probeerden wel om
de achterstand te niet te doen, maar
verder dan een doelpunt van Nikie

Valkesteijn kwamen zij niet. Ook in de
tweede helft lukte het niet, ondanks
moedige pogingen. De stand bleef on-
gewijzigd, 2-1.

OSS naar

provinciale

wedstrijden

ZANDVOORT - Zaterdag 3 oktober
zal door OSS met twee geselekteerde
meisjes-ploegen, onder leiding van de
dames Jonkman en De Rooij worden
deelgenomen aan de Kennemer spring-

wedstrijden op de lange mat. Op enige
lessen is inmiddels met de voorberei-

dingen begonnen voor de jaarlijkse

onderlinge gymnastiekwedstrijden die

begin december voor alle lessen zullen

plaatsvinden.

- -^

Wouter Egas de snelste.

Ongeslagen kampioen Onno Tellier.

zen. Wouter Egas toonde zich in tien

races de snelste.

Bij de dames was het Martine van
Soolingen die veruit de beste was. In

vrijwel alle manches bleef zij Anita

Jansen voor. In de strijd om de junio-

ren titel was Dennis Hennevanger uit

IJmuiden onbedreigd kampioen terwijl

de veteranentitel voor Co Timmermans
was.

De uitslagen: Heren licht: 1. Onno
Tellier; 2, Dick v.d. Spek; 3. John
Nieuwendijk; 4. Arno Molenaar; 5.

Alex Vergers. Heren zwaar: 1. Wouter
Egas; 2. Johan Driebuizen; 3. Fred
Dijsselbloem; 4. Peter Smits; 5. Mark
Hetem. Dames 1: Martine van Soolin-

gen; 2. Anita Jansen. Junioren 1: 1.

Dennis Hennevanger; 2. Pascal v.d.

Wateren. Veteranen 1: Co Timmer-
mans; 2. Louis Barreau.

aan het werk. Water hield het hoofd
koel en scoorde beheerst het eerste

Zandvoortmeeuwen doelpunt, 1-0. De
wedstrijd speelde zich na dit doelpunt

voornamelijk op het middenveld af.

Veel doelrijpe kansen ontstonden er

niet voor beide teams. De achterhoe-

des hadden het niet al te moeilijk in

deze fase.

ADO'20 werd wel wat sterker doch
gevaarlijk kon men niet worden. Een
mislukte buitenspelval was er de oor-

zaak van dat de Heemskerkers konden
doorbreken, maar de snel teruggeko-

men Richard Kerkman bracht redding.

Zandvoortmeeuwen moest het hebben
van de snelle uitvallen die ook gevaar-

lijk waren. Ed Vastenhouw brak door
en kon gestopt worden, doordat de
ADO-verdediging de bal corner werk-

te. De hoekschop bracht Chris Jong-

bloed vrij in schietpositie. De bal ver-

dween echter hoog over het doel. De
2^ndvoortse middenvelders bleven

met goede dieptepasses strooien. Ed
Vastenhouw lanceerde Steef Water op
snelheid, doch zijn lob over de uitgelo-

p>en ADO-keeper ging net naast.

Toch zou Steef Water nog voor de rust

voor 2-0 zorgen. De aktieve Ed Vasten-

houw ontfutselde ADO's laatste man
de bal en stormde op het doel af. Op
tijd gaf hij de bal aan de meegekomen
Steef Water die geen moeite had deze

kans te benutten, 2-0.

De tweede helft begon wat grimmig.

Menigmaal moesten de verzorgers het

veld in om spelers op te lappen. De
scheidsrechter trad er echter goed te-

genop. ADO'20 werd in het verloop

van de strijd wel sterker, maar doelman
Steffers hoefde vrijwel niet handelend

op te treden. Bovendien gaf de goed
ingrijpende verdediging geen kansen

weg. Zandvoortmeeuwen was echter

met counters gevaarlijker en enige

malen ontsnapte het doel van ADO
aan een doorboring. Zo scoorde Mar-
cel SchoorI bijna het derde doelpunt na
een fraai pass van Frans Makkau, doch
de scheidsrechter had een overtreding

geconstateerd.

In de 35e minuut moest Ed Steffers

voor het eerst naar de grond, toen een
ADO-hoekschop hard en laag werd
ingeschoten. De Zandvoortsedoelman
redde bekwaam. Zandvoortmeeuwen
zocht direkt de tegenaanval op, wat de
3-0 stand op het scorebord bracht.

Steef Water kreeg op links een vrij veld

voor zich. Op het juiste moment speel-

Aanstaande zondag:

Finaleraces op circuï
ZANDVOORT - Het raceseizoen 1981

op het circuit van Zandvoort wordt op
zaterdag 3 en zondag 4 oktober beslo-

ten met de Finaleraces, waarbij in

enkele klassen nog de beslissing moet
vallen over het behalen van het Neder-

lands kampioenschap. Alle klassen ko-

men aan de start, terwijl er tevens weer

een race met de supersnelle 250 cc karts

zal zijn, Hèt hoogtepunt van de dag zal

ongetwijfeld de race met de grote

produktictocrwagens worden, waarin

nog twee kampioenen moeten vallen.

In de klasse van 1600 lot 2500 cc zal in

ieder geval een Ford Escort kampioen
worden. Welke rijder het zal zijn moet
nog worden afgewacht. Tijdens de laat-

ste race op het circuit wist de Zand-
vooiter met de welluidende naam Be-

rend Oeberius Kapteyn de zege te

pakken voor Hans de Jager. De Jager

staat in het nationaal kampioenschap
met 85 punten bovenaan, terxvijl Oebe-
rius Kapteyn met 6 punten minder op
de tweede plaats staat. Hij moet dus

winnen, terwijl De Jager niet hoger dan
een derde plaats mag scoren. Belang-

rijk zal zijn hoe Mazda-rijder Hans van

Beek zijn positie in dit duel ziet.

In de klasse van de ,,grote kanonnen"
(cylinderinhoud meer dan 2'/: liter) is

de spanning ook al te snijden. Lock
Vermeulen gaat aan kop met 87 punten

in de kofferbak van Je Chevrolet Ca-
maro, gevolgd door Ber Moritz (C'ama-

ro) met 82 punten. Evenveel punten

heeft Opel Monza-rijder Fred Frankcn-
hout. indien Vermeulen wint, is deze
natuurlijk kampioen. Wint Moritz, dan

is de Amsterdamse garagehouder kam-
pioen Neemt Frankenhout echter de

zege voor zich en Vermeulen komt niet

hoger dan een derde plaats, dan is de
Opel-rijder kampioen. Volop spanning
dus in beide klassen.

In de Produktietoerwagenrace van de
kleine klassen is al een kampioen be-

kend: Frans Derr, welV.e het gehele

seizoen domineerde in de Talbot Raliv

3. In de klasse van 1300 tot 1600 cc gaat

Kees Kroesemeijer aan kop. De Hage-
naar mag zich toch nog niet kampioen
noemen, daar tijdens een vorige race

een eventuele technische onvlkomen-
heid is ontdekt. Wordt hij uiteindelijk

geen kampioen, dan is de titel tijdens

deze laatste race waarschijnlijk wegge-
legd voor Evert Bolderhey, evenals

Kroesemeijer rijdend met Volkswagon
Golf GTI.

In de Formule Ford 2000 is er nog een

kleine kans voor Huub Vermeulen. De
in Nederland wonende Zuid-Afrikaan

Basil Mann kan eigenlijk de titel niet

meer ontgaan, maar bij uitvallen van

hem en de overwinning voor Vermeu-
len, mag de laaLste zich Nederlands

kampioen noemen. De Bcnelux-titel

was al door Mann in de wacht gesleept.

In de Formule Ford 1600-wedstrijd

gaat de strijd enkel nog om de tweede

plaats. Racing Team Holland-rijder

Cor Euscr is al kampioen, terwijl twee-

de rijder van het RTH, Jaap van

Silfhout, zeer waarschijnlijk tijdens de-

ze laatste race die plaats voor zich op
zal eisen.

Sports 2000-rijder Ros de Giaxa de

Salvi mag zich al Benelux-kampiocn
noemen , maar of hij ook de Nederland-

se titel in de wacht zal slepen moet

worden afgewacht. Bij een enkele mis-

stap zal Huub Vermeulen op de loer

liggen om het kampioenschap te beha-
len.

Uiteraard zijn tijdens deze Finaleraces

de Renaults ook weer present. Men
mag weer een bijzonder .spannende

wedstrijd verwachten, waar de stukken
van afvliegen. Leider in het kampioen-
schap om de Marlboro Troph\ is John
Vos met 65 punten, gevolgd door John
Postmaa met 52 punten.

De Nederlandse Autorcnsport Vereni-

ging is nog in onderhandeling over een
bi vonder spectaculaire afsluiting van
'iel seizoen. Als uitsmijter zullen de

eerste drie van alle klassen in een race

op het einde van de dag uitkomen.

Formule Fords IWNl en 2LXK1, Sports

2000, Renaults 5 Alpine en verder alle

klassen van de Produktieloerw.igcns

rijden gelijktijdig een race over ics

ronden.

ZANDVOORT PROGRAMMA
Zaterdag 3 oktober
10.00-16.40 uui: trainingen: 16.50-

17.10: Ie Heat Karts 250 cc.

Zondag 4 oktober
13.00 uur: 2c Heat Karts 2.50 cc: 13 25

uur; race Produktictocrwagens boven
1600 cc; 14.00 uur: race Formule Ford

20(X); 15.35 uur: race Renault 5 Alpine;

15.15 uur: race STorts 2000: 15. .Sü uur;

race Produktietoerwagcns tot 1600 cc;

16.30 uur: race Formule Ford l(-*H);

17. 10 uur: race Alle klassen (eerste drie

>'an iedere klasse).

de hij de bal naar Marcel SchoorI die in

de afwerking niet faalde.

De laatste tien minuten waren een

formaliteit. ADO was volkomen aan-

geslagen, en kon, zoals in de gehele

wedstrijd, geen indruk maken, terwijl

Zandvoortmeeuwen vol zelfvertrou-

wen de bal rond liet gaan. In de stand

kwam echter geen verandenng meer.

waardoor de Meeuwen zeer verdiend

de eerste twee competitiepunten pakte.

Nederlagen

Llons teams
ZANDVOORT - Zowel de dames als de

heren van de basketbalvereniging Lions

hebben het afgelopen weekend gevoelige

nederlagen geleden. De heren waren
volstrekt kansloos tegen het sterke Azi-

ma. Na een 49-31 ruststand werden de

Zandvoorters met 104-76 verslagen. De
dames werden met een 54-27 nederlaag,

door Akrides, naar huis gezonden.

Tegen een gedegen spelend Azima
werd Lions al snel op achterstand

gezet. De in de eerste helft opgelopen
achterstand was al onoverbrugbaar,

49-31. In de tweede periode zag het er

geenszins naar uit dat de nederlaag zo

hoog uit zou vallen. Onder aanvoering

van de zuiver schietende Henk Mac-
nack werd de achterstand tot 5 punten

teruggebracht. De Azima-coach zag

het gevaar en schakelde over van de

twee drie zone naar man tot man, waar

Lions geen antwoord op bleek te heb-

ben. Het leidde lot paniekerig spel aan

Lions zijde en het vele balverlies werd
direkt afgestraft. Ondanks de goede

bedoelingen van Lions werd het gena-

deloos naar de slachtbank geleid, 104-

76. Topscorer werd Henk Macnack met
26 punten.

Dames

De dames hadden tegen het gerouti-

neerde Akrides weinig kans. Zowel
defensief als aanvallend was Akrides de

betere. De Lions-dames zetten zich wel

goed in maar verder dan 15 punten in

de eerste helft leverde het niet op.

Akrides sloot de eerste helft af met 28

punten.

In de tweede helft schakelde .Akrides

over op een zone-press waarmee Lions

grote moeite had. Bovendien was het

Lions schot volkomen zoek. Vele

bchietpogingen verdwenen naast de

basket, terwijl ook vanaf de \rijewor-

plijn bijzonder veel werU gemist. .Akri-

des bouwde rustig naar een ruime 54-27

overwinning.

IlILLEGOM - Zand\oorf75 heeft in

Hilk'gom legen SIZO ccn /«r gtvoeligf

nederlaag j;eledcn. Kin sterk spelend

SIZO spfcldf ZaïidMiDrl'T? na de rust

volkomen weg. De 2-0 ruststand werd

tol 8-0 opRCvoerd.

Zand>oor!75 liet in Jlvc wedsinid ccn

ongcinspiiccidc indruk .ichicr. SIZO
•AM', k-thtcr \cf! ,ik!K-\er en liceti cLiii

ook vollciii}: gcpriiMtccrd \an de Zand-

voortse iii.ulu-id In het eerste gedeelte

v.in de striid kon Z.ini1\oort'7^ nog wel

aaidip bijbliii,en De k.inscn \Mst SIZO
cchler heler te benutten, waardoor mei

2-(l gerust koti worden

In de lv,ecde periode van de strijd was

het al snel bekeken met Zandvoort'75

SIZO scoorde direkt 3-0 en maakte de

Zandvoorters daardoor kansloos. SI-

ZO schout en scoorde er lustig op los.

mede geholpen doot twee strafschop-

pen, wat de stand deed oplopen tot

maar hefsi H-0.

Zan<Jvoort'75 kon tegen dit geweld
weinig inbrengen. Om de misere bii

Zandvoort'75 compleet te maken kre-

gen Wim van Straten en Raymond
Keuning een officiële waarschuwing,
/^.s. zaterdag zal Zandvoort'75 op ci-

II veld tegen De Geuzen moeten
. 1 i.'' ' "•'tt deze grote nederlaag een
vergissing svas.
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ik zocht op de Grote Krocht
*^..:-^>^'^vi&w:'lP^.

Alleen bij

Banketbakkersijs: aart I/PFR
Roomijs met chocolade en kokos. mJvBrD I V LgLil I

Ter kennismaking:

Per liter 4.75
Primeur voor Zandvoort.

Grote Krocht 23, telefoon 14404.

Te huuf

lemeubileerde

kamer

Tc büvfüqei'i bij.

02507-16033/15ia2

mmommAGT/MZATERDAG VOORDEEL
m

§^
8' 'tiw

fVlalse borst-

lappen kilo J>50

Mager runder-

gehakt kilo i>«ï..

(( Schenkel met

[[ been kiio.Aecr

n/Iagere rib- . ^ q^
lappen kito^&rs^. I da93

Hele kip

vafvtlSO nu . 7.50

Bosbief- _-_
lappen kno j8,«o I öauü
Magere runderz

^ q^.
rollade kiio jt&oa 1 4.9b

/ Onfftiftspefc

150:

Mager runder- -. ^^
hart kiio>e(r ü««l9

^f'^B
:T«fï

^

''*..t-.a ïfiw

SK^u: «^\;i.

.-iï^*

,«f»ï»'

;&p25rl0!fe528185H?^#-Ó25O7^--^8539

'

o.a. Jordache - Lee Cooper - Lois -

Balana - Club de France - 49R - Brazilia

Flash heeft zich in een

nieuw jasje gestoken...

OPENINGSTIJDEN:

dinsdag t/m donderdag 10.00-18.00 uur,

vrijdag 10.00-21.00 uur, zaterdag

10.00-17.00 uur. Zondag en maandag gesloten

's morgons gebracni - s miadags al schoon.

V\i| /i|n gcopond v;m 8.30 lot 12.30 uur en van 13,00 loi

18.00 uuf. Vri|d,jgavond opün wn 19.00 lot 21.00 uur.

Zaterdags qesloten.

Lambswooi
Zojuist ontvangen in de

nieuwste kleuren:

V-hals puilover - R-hals pullover

polo hals pullover

Slipovers en cardigans

/i^aèwmGtmodé
Grote Krocht 19, Zandvoort.

Telefoon 02507- IJST».

Vrijdag koopavond.

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17
2042 LT Zandvoort

Grote sortering

kantooragenda's

Uw adres voor:

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-
ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOnO

KADOTIEK
„de schatkist**

oCfc

Kom eens kijken, wij

hebben een
hèêëéleboel nieuwe
kado-artikelen.

U weet toch dat we
ook inlijsten?

Grote Krocht 15, Zandvoort,
telefoon 02507-15933

Vrijdag koopavond van 19. 00-21. 00 uur

'ERICA'

Wij hebben een

grote kollektie

droogbloemen!

Grote Krocht 24,

Zandvoort.

^

b

Rijwielhandel BOS
voor o.a.

Empo, Union, Gicom. Kalkhoff,

(Vlotobécane, Kyoso en

dh/. kinderrijwielen.

Tevens KIS-sleutelservice

en rijwielverhuur.

Grote Krochi 27, telefoon 12954.

VoorUW huisdier

niet bij de kruidenier

maar de
dierenspeciaaizaak

voor voeders - vitamines - kammen - borstels

manden - enz.

En... deskundig advies!

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort

'sLands grootste kruidenier blijft

S' "i^ ii 1:^*^!^**=-- Oktober is wijnmaandf bij A.H.
Groot assortiment, lage prijzen.

In onze delicatessenafdeling hebben wij

10 soorten

PATE nu per 100 gram ...üaQl«#

Grote Krocht 9-15 op tio kfeintjes fetten.

reisbur'eau
fouringcapvephuur

ifMMM
Denkt u aan winterzon
en wintersneeuw?

Wij hebben veel sneeuw- en zonzekere bestemmingen
per vliegtuig/touringcar of trein

Grote Krocht 20. Zandvoort, telefoon 02507-12560/13203

HFri-MC, rCHTE TROUWIU-DRIJI-
Wij kunnen u bieden:

% De bekende witte Merccdcssen

5K Mercedes Old-limer 1935 type 320

^ Trouwkoetsen bespannen mcl 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogeiiik.

Taxi Centrale BV
Grote Kracht 18, ZandvoorI, telefoon 02507-12600

Roemer Visserplein, Hccmsledc, telefoon 242400
Admin. Zandvoortselaan 140, Heemstede,

telefoon 023-241760, tussen 10.00 en 16.30 uur.

Taxi dag- en nachtservice. Tevens rijwiclvcrlmur.

Orogisterij Reform

MOERENBURG
Gcspeciülisenrd in

DIEET-ARTIKELEN
voor stjik(?rp,jtif;nten

(jn /oulloü;)

Haltestraat 8

ZANDVOORT
Tel. 02507 1 61 23.

G.Ko!
Schuitengat?,

telefoon

13212
autobrandleven

alle verzekeringen

REPARATIE
van alle soorten

DAK-

BEDEKKING

Tel. 02507 - 1 73 53

Voor een lekker èn voordelig stuk kaas,

blijft de Kaashoek de baas I

TE GEK, DEZE WEEK:

EEiy I^EEL KiLO

iOOFSOHüLLAMDSE

Tot ziens bij de

O

ASHOEK
Haltostraat 38, telefoon 15000

Leerde

SASOON BH's
uitAmerika
kennen !

GRATIS TANGA
bij aankoop van Sasoon bh's van

19,95 -24,95 en 29,95
in AA, A, B, Ccups.

Jj^ BODY FASHION

international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel. (02507) 14985

lingerie/foundatiori/bad&strandmodenode

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars h taxaluurs in Uedriils uii wouriniimii.Mi

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868
herman heijermanswet) 6. ainsiorrlain / . tiili;» 18143

Het najaar staat voor de deur,

tijd voor iets warms!

Vele JACKS van 85,- tot 249,-

Te huur gevraagd:

vrije

woonruimte
M. Inden

Emmaweg 15.

Telefoon 18760.

't Kinderwinkeltje

Duureweg 1-3.

Zandvoort.
teloloon 16580

heelt nu leuke

winterkteertjes

Al onze lornerkleding

% prijzen!

Het adres voor uw auto-onderhoud is natuurlijk

Shell Duinzicht

Het modernste zelftankstation van
Zandvoort en omgeving.

BANDENAKTIE!
Nu extra voordelig

Radiaal

165-13 nu79,-

155-13 nu75,-

145-13 nu71,

-

I35-13nu65,•

Hebt u een
andere maat?
Informeer eens
bijons...

132871

Dr. GerkeatraatSO

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'

Zeestraat 41

ZANDVOORT
02S07-15110

Jansstraat 44
HAARLEM
023-322609

heeft nu weer vanafheden
alleen in Zandvoort het

wintermenu
(van maandag t/m vrijdag)

— Goulashsoep —
stokbrood

— Gemixte grillplaat ~
3 soorten vlees Imager!

met verse salade, saus en aardappelpuree
— Palacinka —

warm flensje met koude roomvulling

f 15,50
We zijn in beide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND

vanaf 17.00 UUR.
Reserveringen vanaf 14. 00 uur.

AUG. V. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- en

AFWERKINGSBEDRIJF
Bri\fl\IEIM-en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

woningstoffering
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.

Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.
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llVijkcentrum ja/nee

Vervolg van pag. 1

Door de wethouder wordt er op
gewezen dat bij de bouw van de Van
Pagéehal reeds rekening gehouden is

met de mogelijkheid hiervan. Een aan-

tal centrale voorzieningen zijn dusda-

nig gesitueerd dat een sporthal- annex
wijkcentrum-gebruik mogelijk moet
zijn.

Een dergelijk plan kan op korte ter-

mijn de oplossing zijn om 't Stekkie de
komende jaren uit de ruimteproblemen
te helpen.

Basismodel

Voorgesteld wordt als eerste fase een
accommodatie van circa 325 m2 netto

te bouwen. Door gebruik te maken van
de bestaande voorzieningen in de Van
Pagéehal kunnen alle te bouwen ruim-

ten als wijkaktiviteitencentrum worden
benut.

Verlies van vloeroppervlak voor de
gebruikelij kc servicevoorzieningen

treedt niet op, zodat deze ruimte in

wezen veel groter zal zijn.

Omtrent de kosten van zo'n aanbouw
kan in dit stadium weinig concreets

worden gezegd. Volstaan moet wor-

den, aldus Aukema, met een redene-

ring die steunt op twee pijlers, namelijk

hoeveel zou het centrum kunnen en
hoeveel zou het mogen kosten. Veron-
dersteld wordt echter dat deze nieuwe
aanbouw minder dan één miljoen zal

gaan kosten.

Reserve staduitleg

Wanneer de bij de begroting 1982

. oorgestelde wijzigingen in het investe

ringsplan zijn overgenomen door de
raad, dan bedraagt de reserve staduit-

leg ƒ900.000,— per 1 januari 1982.

,,Vooral ook gelet op de herkomst van
die gelden acht ik het overeenkomstig

de bestemming om deze reserve te

gebruiken voor het financieren van een
wijkcentrum als 't Stekkie", zo pleit de
wethouder in zijn voorstel.

Een ander voordeel is dat wanneer het

bestekklaar maken van dit plan, aanbe-

steden e.d., voortvarend wordt behan-
deld, dat dan reeds eind 1982 begin

!.1983 naar de nieuwe accommodatie
verhuisd kan worden. Derhalve zullen

ook de herstelwerkzaamheden aan het

huidige wijkcentrum spoedig uitge

voerd moeten worden, zodat deze voor
een periode van circa twee tot tweeën
half jaar hun vruchten nog kunnen
afwerpen.

Volgens de wethouder is deze investe-

ring in deze tijd dan ook wel verant

woord, bovendien kunnen ook de her-

stelwerkzaamheden uit het fonds reser-

ve staduitleg worden bekostigd.

Ook de exploitatiekosten van het nieu

we centrum zullen lager zijn dan bij de
overige oplossingen, terwijl het beheer,

de schoonmaakkosten en dergelijke

„jeen verlagende invloed van de combi
;^iatie Wijkcentrum / Van Pagéehal kan
-worden verwacht.

Op donderdag 1 oktober, maandag 5

oktober en dinsdag 6 oktober zal dit

voorstel in de diverse raadscommissies

worden behandeld. Niet ontkend kan
worden dat door de wethouder een
gedegen stuk huiswerk werd gemaakt in

de zomermaanden. Aan de raad dit te

honoreren of te verwerpen. Bij verwer
ping blijft de vraag „Wat dan?".

WELLICHT CURSUS VOOR LEKEN IN ZANDVOORT

Reanimatie belangrijk voor

overlevingskansen bij hartinfarct

ZANDVOORT • Als veel mensen hartmassage en mond-op-mond beademing
Icunnen toepassen • ook wel reanimatie genoemd • bij mensen die plotseling een
hartinfarct kragen, dan kan het aantal hartaanvallen met dodeiyke afloop

afnemen.
Dit is de mening van de Nederlandse Hartstichting en ook die van medewerken

van de Kruisvereniging Haarlem, Vrienden van de Hartstichting en de Nederland-

se Hartpatiënten Vereniging.

„Juist de eerste minuten na een hart-

aanval zijn van levensbelang voor de
patiënt. Als hy die doorkomt, is de kans
dat hij het infarct overleeft groter",

aldus de heer P.C. de Leeuw uit Zand-
voort, die sinds vorig jaar betrokken is

bij de cursussen die worden gegeven om
mensen die niets van EHBO afweten, de
zogenaamde leken, de reanimatie-me-

thode by Ie brengen.

Ook voor Zandvoorters worden de
komende maanden enkele cursussen

voor leken georganiseerd om de hart-

massage en mond-op-mond beademing
onder de knie te krijgen.

Deze cursussen worden door de
Kruisvereniging Haarlem in samenwer-
king met de Haarlemse afdeling van de
Vrienden van de Hartstichting gege-

ven.

,,Ook voor Zandvoorters, wil in dit

verband zeggen, dal overwogen kan
worden om een cursus in Zandvoort te

organiseren, wanneer er voldoende be-

langstelling voor zou bestaan" aldus de
heer De Leeuw.
Veel Zandvoorters blijken vorig jaar

al de reanimatiecursussen in Haarlem
gevolgd te hebben, onder andere leden

van de Zandvoortse Reddingsbrigade,
maar ook „de gewone" man is van
harte welkom op deze cursussen. De
cursussen omvatten in totaal vier a vijf

avonden en gebleken is, dat na deze

Koopavond concert
HAARLEM - Per 1 oktober start in de
binnenstad van Haarlem een maande-
lijks evenement onder de naam
,,Koopavond-concert". In het concert-

gebouw zullen dan -voorlopig maande-
lijks, maar in de toekomst waarschijn-

lijk wekelijks- na de winkelsluiting op
de koopavonden een concert worden
gegeven. Tijdens de koopavond zelf zal

indien mogelijk, een voorproefje van
het concert worden gegeven op de
Grote Markt. Van 19.00-21.00 uur is er

ook een informatiestand op de Grote
Markt aanwezig. Het eerste Koop-
avond-concert is op 1 oktober. Ter ere

van deze eerste voorstelling zullen ook
de Haarlemse bloemenmeisjes aanwe-
zig zijn in het concertgebouw en is er

gratis koffie voor de aanwezigen.

Het programma wordt dan verzorgd

door het Internationaal Folkloristisch

Danstheater.

De entree voor de koopavond-concer-

ten bedraagt ƒ 7,- en voor C.J.P.-

houders ƒ 3,50.

periode de reanimatie door leken kan
worden toegepast.

Preventie

Bij de Hartstichting ziet men de
reanimatie als een vorm van preventie,
net als het wat gezonder proberen te

leven.

In eerste instantie waren de cursus-

sen gericht op mensen uit de naaste
omgeving van mensen met hartklach-
ten. Voor de hartpatiënt wordt dan een
deel van zijn zorgen weggenomen,
omdat er bij een hartaanval direkt

handelend opgetreden kan worden.

,,Snel handelen is namelijk noodzaak,
omdat hersenen slechts enkele minuten
zonder zuurstof kunnen; als de toevoer

te lang wordt belet kan al ernstige of

blijvende hersenbeschadiging optre-

den" aldus de heer De Leeuw.
Vrijwel iedereen kan de cursus volgen.

Voor jongeren is een dergelijke cursus

aan te bevelen, maar ook bejaarden
met een goede conditie kunnen de
reanimatiemethode leren toepassen.

, (Regelmaat bij de hartmassage is es-

sentieel. Dat moet je geruime tijd

kunnen volhouden, want een ambulan-
ce is niet altijd direkt bij de patiënt"

vervolgt de heer De Leeuw.

Haarlem

Op de cursussen die het afgelopen jaar

in Haarlem in samenwerking met de
Kruisvereniging werden gegeven, werd
maximaal met dertig personen in twee
groepen gewerkt. De theorie is snel

uitgelegd, de techniek moet je echter

door oefening eigen worden. Reanima-
tie kan zowel door één persoon worden
gedaan, met afwisselend mond-op-
mond beademing en hartmassage, als

door twee personen die gecoördineerd
in een bepaald ritme werken. De orga-

nisatie van deze cursussen berust bij

zuster J. Roodhart van de Kruisvereni-

ging en de heer P. Rol van de Hart-

stichting.

De cursussen worden gegeven op dins-

dag- en donderdagavond in het gebouw
van de Kruisvereniging aan het Kenau-
park in Haarlem. Voorlopig ziet de
heer Rol een cursus in Zandvoort niet

snel zitten, omdat dan de vrij kostbare

apparatuur die voor de cursus benodigd
is, wekelijks verplaatst moet worden,
hetgeen een hele organisatie zou bete-

kenen. Mochten zich echter veel men-
sen in Zandvoort opgeven, dan kan een
cursus in het dorp overwogen worden.
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De heer P.C. de Leeuw, instrukteur op de cursus reanimatie loont de cursisten de

hartmassage. Overigens wordt iedere cursusavond ook door C.C.U.-ers (verzorgers

van de hartbewakingsafdeling van een ziekenhuis; bijgewoond, terwijl de examens
worden afgenomen door een arts.

Voorlopig start men in Haarlem begin

november met een nieuwe cursus. Men
kan zich hiervoor aanmelden by de heer

P. Rol, tel. 023-242127, of in Zandvoort

bij de heer P.C. de Leeuw, tel. 02507-

16085. Men gelieve hierbij wel te ver-

melden of het reizen naar Haarlem in de

wintermaanden gedurende vier of vijf

weken bezwaarlijk is. De kosten van

deze cursus bedragen ƒ40,—

.

Langs de Vloedlijn

T
Komt de zon laat

uitgerezen, slaapt

zij lang?

Laat ons op en
wakker wezen:
Aan den gang!
Guido Gezelle

(1830-1899)

Gouden echtpaar terug van weggeweest
ZANDVOORT - Na hun trouwdag op donderdag 22 oktober 1931, vertrok het

jonge echtpaar Aric Koning en Annousch Fogarasy naar Nieuw Vennep waar de

jeugdige Arie een vaste baan had gekregen bij het onderwijs.

Het heeft tot 1978 geduurd voordat ze weer in Zandvoort terugkeerden, en dat

terwyi Arie toch geboren en getogen was in Zandvoort en Annousch er sinds 1922

heeft gewoond.

Mocht de vader van Arie Koning dege-

ne geweest zijn met de laatste bom-
schuit die Zandvoort heeft gekend, en
afkomstig zijn uit een vissersgeslacht,

enige zoon Arie had bepaald geen
zeebenen en weet nu nog hoe ziek hij

was toen hij als tienjarige eens met zijn

vader mee voer op de bomschuit.

Nieuwe traditie

Zijn belangstelling ging uit naar het

onderwijs, en na de lagere school, in dit

geval school 'D' bij meester Blokker,

volgde dan ook een opleiding aan de
rijkskweekschool in Haarlem.
Sterker nog, Arie Koning startte zelf

een nieuwe traditie, want de twee

dochters en twee zonen van hel echt-

paar zijn ook in de onderwijssektor

werkzaam, of werkzaam geweest, ter-

wijl de oudste kleindochter ook het

'vak' in wil.

De heer Koning zelf heeft nog enige

tijd in Zandvoort gewerkt, als volontair

aan de Wilhelminaschool ,,een maand
of negen, maar toen solliciteerde ik in

Nieuw Vennep en werd daar aangeno-
men".

Vertrek

Arie en Annousch waren al enkele

jaren verloofd en uiteraard bijzonder

gelukkig met de aanstelling in Nieuw
Vennep, later volgde nog Ouderkerk.
De oorlogsjaren bracht het gezin door
in de Legmeer bij Uithoorn, de heer

Koning was inmiddels hoofdonderwij-

zer geworden, en na de oorlog volgde

nog een periode in Sliedrechl, waarna
hij overstapte van het lager onderwijs

naar het middelbaar onderwijs. Twaalf

jaar lang was hij verbonden aan de

MULO in Bloemendaal: de laatste

jaren voor zijn pensionering was hij

adjunkt-direkteur van de IVO-MAVO
school in Bloemendaal /Aerdenhout.
Vlak bij Zandvoort dus. maar er wo-
nen? Neen.
Vanaf 1973 tot 1978 woonde het echt-

paar in Bergen N.H., vlak bij de
kinderen, en pas in dat jaar keerden ze

naai Zandvoort terug. ..Het bevalt hier

uitstekend" zijn ze van mening, en ze

zijn dan ook niet van plan opnieuw te

verhuizen naar een andere plaats. Al-

hoewel? Je weet het natuurlijk nooit,

want erg 'hokvast' zijn ze nimmer
geweest.

Hongarije

Mevrouw Koning is afkomstig uit Hon-
garije, een vaderland dat, na al die

jaren niet vergeten is, en waar ze

bijzonder trots op is.

Bruidspaar Koninj^-Fogarasy tczanun imt i

die in 't Trefpunt werd gehouden.

en lid vun De Wur) tijduis de receptie

Veel kleine Hongaarse voorwerpen in

de ruime flat (kleedjes, kristal, schilde-

rijtjes) duiden hier al op. Trouwens
opvallend in het interieur zijn de kleine

vleugel (centraal), de boeken en de
warmte van het geheel.

Abrupt eindigde de onbezorgde kin-

dertijd van de kleine Annousch Foga-

rasy bij het uitbreken van de eerste

wereldoorlog.

Behorend tot een fier geslacht van

Hongaren afkomstig uit Mezöb0nd
weigerde haar vader onder Roemeense
heerschappij te leven. Het gezin ver-

trok dus naar Boedapest. Haar jeugd-

jaren bracht ze door in deze hoofdstad

en aan het begin van de twintiger jaren

behoorde ze bij een groep Hongaarse
kinderen die om gezondheidsredenen

werd gezonden naar Nederland. Kleine

An kwam terecht bij de familie Keur in

Zandvoort, en de oorspronkelijke drie

maanden groeiden uit tot drie jaar.

Inmiddels arriveerden ook de broer en

zus, en later haar vader en moeder in

Zandvoort, zodat het gehele gezin Fo-

garasy zich in Zandvoort ging thuisvoe-

len.

Hongarije is echter wel blijven voortle-

ven in het doen en denken van An
Koning-Fogarasy, en ieder jaar weer is

het een groot feest wanneer de familie

Koning naar Hongarije vertrekt voor

de vakantie.

fee5f

Het gouden huwelijksfeest werd zater-

dag 26 september in strandpaviljoen '1

Trefpunt gevierd. Veel vrienden en

bekenden waren naar Zandvoort geko-

men, en groot was de verrassing voor

het echtpaar toen ter verwelkoming
leden van de Folklore Vereniging De
Wurf in Zandvoortse klederdracht hun
opwachting kwamen maken. De voor-

zitter van deze vereniging, zelf een

'Koning' had zich de moeite getroost

om via de stamboom na te gaan, waar

deze Arie, zoon van Leen, thuishoor-

de, en ja wel hoor ze bleken dezelfde

stamvader te hebben gehad.

Overigens zal hel feest op 22 oktober,

de eigenlijke trouwdag nog eens dun-

netjes worden gevierd in Bergen met

familie en kennissen die in die omge-
ving wonen.

^ film-inn

ZANDVOORT - De bekende film

Cousin-Cousine van de Franse regis-

seur Jean Charles Techella draait op
vrijdag 9 oktober aanstaande in de

Zandvoortse Openbare Bibliotheek.

Want wat Jean Charles Techella doet

met losse hand in deze film waarin hij

na een omvangrijk huwelijksfestijn

twee familieleden Marthe en Ludovic

die na het huwelijk neef en nicht tegen

elkaar moeten zeggen bijeen brengt?

Hij bewijst in zijn film dat gewone
mensen en alledaagse situaties boeien-

de stof opleveren om naar te kijken als

je maar in staat bent om één en ander

in een zinvol verband te presenteren.

Het is een genre in de Franse filmpro-

duktie die moeilijk te omschrijven is,

tenzij u genoegen wilt nemen met vage

aanduidingen als speelse komedie, alle-

daagse onderwerpen, terugkeer naar

de provincie.

In deze stroming, die als een tweede

nouvelle vague wordt aangeduid, tre-

den figuren op de voorgrond, maar hun
belevenissen zijn niet belangrijker dan

de neven-intriges en de aandacht wordt

democratisch over de hele film ver-

deeld.

Vergadering WV
ZANDVOORT - Vanavond wordt er

een algemene begunstigersvergadering

van de N'VV Zandvoort gehouden.

Deze vindt plaats in de Vijverhut,

Vondellaan 46. Ook niet-begunstigers

zijn van harte welkom.
Behandeld zullen worden: verslag bij-

eenkomst 29 mei 1980; nabespreking

seizoen 1981; presentatie WV Zand-

voort bulletin; Ontwikkeling arrange-

ment Gastheer van Zandvoort; rond-

vraag en sluiting.

De vergadering begint om 20.00 uur.

Kijkdag

gevonden

fietsen

ZANDVOORT- Zaterdag .^ oktober is

het weer zover, dan kunnen de bewo-

ners van de gemeente bij de politic

komen kijken of hun vcimisle rijwiel

wellicht als ..gevonden" op hel bureau

werd gedeponeerd.

De kijkdag wordt dit jaar gehouden in

de voormalige garai;!.' Raaijcn aan de

Burgemeester van Alphciistraal en wel

van 10.00 tot 15.00 uur. Aanslaande
zaterdag dus.

Vergadering

sportraad
ZANDVOORT - Op dinsdag 20 okto-

ber aanstaande zal er een openbare

vergadering worden gehouden van de

Zandvoortse sportraad. Dc/c bcuint

om 20.00 uur in hel Gcniccnschapsluiis

aan de L. Davidsslraat.

Agenda;
Verslag vergadering 14 april 19S1.

Ingekomen stukken, sportuiiwi.sseling;

enquête Zandvoortsi; sportverenigin-

gen, ABO-cursiis. wal verder Ier lal'cl

komt en sluiting.

Belangslollcndcn welkom.

Schoolconcerten

Van de heer J.R. Ik-rkciibosch,

hoofd van de Chr. Mavo school

,,Jaap Kicwiet" aan de Suptiiaweg

ontvini; ik een opgave van de serie

schoolconeerten die dit cursusjaar

zijn gepland in de hal van üe school

van 10.45 tot 11.35 uur. Met ziet er

weer aantrekkelijk uit! VVoensdai; 4

november speelt een jazz-iriii, be-

staande uit Edwin Cnrsilius basgi-

taar. Koos Joppe drums, en Roelof
Stalknecht piano. Er zal een over-

zicht worden gegeven van de oiil-

wikkeüng die de jazzmuziek duor-

maakte tot nu toe. Op donderdag 14

januari spelen Ans Boulcr piaim eii

Karel Bruin saxofoon een instruc-

tief programma met o.a. Bozza en
Milhaud. Op dinsdag 16 februari

speelt het irii) de l'Est en maandai;
28 maart wordt de serie besloten

met een optreden van de gitaiisi

Hans de Weerd. Ik hoop u t.z.t. van

een en ander verslag uit te lirengen

en wacht nu af wal de Wim Gcnen-
bachsehool voor Mavo aan de

Zandvoortselaan op het programma
heeft staan. Daar kreeg ik nog geen
opgave van.

50 Jaar werelddierendag

Op 4 oktober a.s. wordt alom ter

wereld de 50ste werelddierendag
herdacht. Wat de Zandvdortsc af-

deling van Dierenbescherming be-

treft wordt dit gevierd en herdacht

op zaterdag 3 oktober a.s. Diverse

attracties heeft men ervoor in voor-

bereiding, zich in hoofdzaak afspe-

lend op en rondom het Raadhuis-

plein. Men gaat er dit jaar echt nog
meer dan anders ,,tegenaan" om er

een succes van te maken. De huis

aan huis collecte, tot en met zater-

dag a.s. is daar nog maar een

voorproefje van. In Zandvoort is op
het gebied van dierenbescherming

veel, héél veel te doen. De aanwe-
zigheid van strand, zee en duinen
werkt daar ook in niet geringe mate
aan mee want men komt hier in

aanraking met dierenleed dat men
elders weinig of niet aantreft. Denkt
u maar eens aan onze ,.olievogels".

We beschikken gelukkig over een
aktief stel mensen die zich hiervoor

inzetten. Laten we de komende
dagen en vooral zaterdag a.s. tonen,

dat wij als burgerij met hen meele-
ven. Zonder onze hulp kunnen zij

weinig of niets doen. Wij herdenken
dit jaar het feit, dat de sterfdag van

Franciscus van Assisië. 50 jaar gele-

den verheven werd tot werelddie-

rendag. Het lag oorspronkelijk in

mijn bedoeling in dit nummer een

artikel te wijden over persoonlijke

ervaringen, die ik in de loop der

jaren met dieren opdeed. Door
technische bezwaren in hoofdzaak

de clichc's betreffende, moet ik dit

echter nog even uilstellen, maar u

houdt het tegoed! Van harte hoop
ik, dat dit jubileumjaar ,,50 jaar

werelddierendag" in 1981 voor

Zandvoort een daverend succes zal

mogen worden.

Hondenieuws

Nog meer bcestennieuws deze

week. Afgelopen zondag vond in de

manege van Rob van den Berg een

demonstratie plaats van politiehon-

den. Er waren zeer veel belangstel-

lenden, geschat zo'n driehonderd

man, die met ademloze bewonde-
ring hebben gekeken wat je een

hdiid. een goede gehoorzame üat

wel, kunl bijbrengen. HcworKlerini'

was er ook vuor de ..pakniar." de

man in hel sacde [lak die .d^ ..boet"

moesl proberen v.eg te lopen, ter-

wijl de honden tipdracht iuKklen

gekregen hem ie bewaken. Beste

mensen, dat luki met. tlai kan ik je

wel vertellen, en ik iiad niet g.'a.ig

(zelfs niet in zo'n suede pak ') in de

schoenen van deze Amsterdamse
bluemenman gestaan.

.Atgeriehte honden /^ijii nu eenmaal
een klasse ,aparl. en ilat js /onii.ig

wel duidelijk gebleken

Huisvrouwen bijeen

Het bestuur van de kring Z.indsdort

van de Nederlandse Verenigmg van

Huisvrouwen liecfl een bijcenkouci

uitgeschreven op dinsdag ó okti;bcr

in lestaurant Zomerlust. aarnan-

gend om 2 nur De secretaresse \.iri

de afdeling Zandvoort '..in ..bic-

renheseherniing"' mevrouw i'eter-

sen zal hier komen spreken over het

onderwerp, dat haar zo na aan het

hart ligt en waarvoor /ij zich /o

verdienstelijk maakt. Zij mag gel-

den als een e>;perl bij uitstek op dn
gebied en zal verscheidene akUiele

onderwerpc! aan de orde stellen

o.a. vivisectie, legbatterijen en ook
plaatselijke aangelegenheden op dit

gebied, liet belooft een bijzonder

interessante middag te worden en

niet alleen leden van de vereniging,

niatir iedereen is er van harte wel-

kom. En het kost niets! Het wordt
eigenlijk een soort verlengstuk van
de herdenking van de werelddieren-

dag op 4 oktober. Er wordt ook op
u gerekend.

„Schakels" wordt gespeeld

De Zandvoortse toneelvereniging

,.VVim Hildering" kwam maandag-
avond in vergadering bijeen. Daar
is het besluit gevallen om in hel

begin van de tweede helft van de
maand december a.s. in het vereni-

gingsgebouw ,.De Krocht" twee

avonden achtereen het bekende to-

neelspel , .Schakels" van Herman
Heijcrmans op te voeren met aan-

sluitend mogelijk nog een voorstel-

ling voor de Zandvoortse bejaar-

den. De regie is weer in handen van
Alie Bol. Een gedurfd maar ook
verblijdend besluit. Er blijkt uit. dat

.,Wim Hildering" ook het moeilijk-

ste niet uit de weg gaal. Want
..Schakels", een sterk gedramati-

seerd toneelspel, behoort zeker tot

een der moeilijkste, die Heijcrmans
ooit schreef, tezamen met ,.Op
hoop van zegen". Het heeft een
rolbezetting van maar liefst 16 per-

sonen. Deze zijn intussen alle reeds

bezet. Persoonlijk ben ik erg blij

niet deze keuze van onze beroemde
oude dorpsgenoot. De ervaring

leert de laatste jaren dat dergelijke

nosUilgische en nu welhaast klassiek

geworden werken bij het publiek

erin gaan als ..zoete koek". Ik wens
..Wim Hildering" v;in harte veel

succes bij de voorbereiding van

deze zeer zware opgave. Maar ik

ben er ook van overtuigd; ..zij

zullen het wei klaren". T.z.i. kom
ik in een voorbespreking van deze

zeer zware opgave op de komende
uitvoeringen nog wel nader terug en

wens het ensemble en zijn leidster

alle mogelijke succes!
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Experiment geslaagd
< iciii'. ka: hl c!i 'lel i c::',p.i-i: -, ,;,i

Wielen ei een .luiw.'o'd .n ge\ou

Nu we het toch over diciend.i;- den Ung. v eei .e- u .k; :i eeleden .^

hebben, wellicht heeft u. net aU ik. het di.-i;ie n, ai .'mpiicn veiiuiivj

belangstelling voor het hertie dai m een o;-v .mg., iituur ü.i.n woili

grootgebracht is door mevroiivv \',m he; geieei.i L;;.vn ;e e'.en en m'.-;

Vueren in het Kennemer Dieienle- .neh.\-!l iv .n-e.n (i.i.it he! g.iei.

huis. d.m uoid! he; ni;ge/e;, .inder- Miili

U weet nog wel. een hert|e- v.m cKi.i lici d.i.ii nog een 'ndie nn !ie! <.-.el

drie weken werd door kampeerdeis i;.i.u NUMrieineel ,on he! do.i' il>

gevoinleii en naar hei liicieniiuis kmi.ie w.MLii n veist.uenMei iieei;

gebr;iclli, Meviouvv \',ui \ neren veel eiv.mng mei uilde dieiMi',

braclil hel groot met de lies. ni.i.n ook een kUnie vos weid ei r.ici

ja, nu begonnen er /icli pioblemen sue^-s gioolgebi.iclu. 1 >ir- ee'ii n^Ckl

vo(vr te doen. beiiihl \.iii ilc kleine voiulelin'-.

De fles alleen w;is met meen ge- Kvh bluft een vv;uusehinv m ;
oj.

noeg, ie jong en onerv.iicn om in .nin pl.i.ils. neem niet diieki een

hel wild uit [•• /ellen, lui vvisi n,ig heiiic mee vv.inneer u bel vindl,
j

niet hoe zijn eigen kosiie bi| elk. 1,11 (.oootbrcngen van /on li.imby i

te zoeken. >lan vvonil bet toch een veigl heel w.it moeite en geduid en

vraagstuk wal nu.' hei blijven schuwe beest |es.
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ens,
Waarom zo'n uitkering?

Door de economische omstandigheden kon de koopkracht dit

jaar niet gehandhaafd blijven. Besloten is echter om ten behoeve
van de koopb'acht aan mensen die niet meer dan een minimum-
inkomen hebben eenmalig een extra uitkering te geven.

Tot 1 november kunnen de gezinnen van twee of

meer personen hun aanvraag indienen. Daarna zal er voor
de alleenstaanden met een eigen huishouding gelegenheid

zijn de uitkering aan te vragen. U zult dat later in de krant

kunnen lezen.

Wie kunnen er nu aanvragen?
Kort gezegd zijn dat de gezinnen van twee of meer personen die

samen één huishouding vonncn en niet meer dan één minimum-
inkomen in de vorni van loon of een uitkering hebben.

Dat betekent dat u de uilkering kunt krijgen:

1. als u getrouwd bent, mei of zonder kinderen;

2. als u ongetrouwd bent met een of meer kinderen;

3. als u ongetrouwd samenwoont en een bijstandsuitkering voor
een echtpaar ontvangt. (Indien u ongetrouwd samenwoont en
geen bijstandsuitkering vooreen echtpaar ontvangt dan kunt u

na 1 november aanvragen.)

U hebt als gehuwde recht op de volle uitkering indien uw
gezinsinkomen niet hoger is dan ca. f 325- per week of ca.

f 1.405,- per maand (voor degenen met een WWV-uitkering:

f 343.- per week of f 1.487,- per maand).

Voor alleenstaanden met één of meer kinderen zijn deze

bedragen ca. f295,- per week of ca. f 1.270,- per maand
(f 509,- per week of f 1.339,- per maand voor degenen met een

WWV-uitkering). Voor alleenstaanden zonder kinderen zullen

- na 1 november - lagere bedragen worden vastgesteld.

Is uw inkomen iets hoger dan ontvangt u een deel van de

uitkering.

Tot uw gezinsinkomen wordt gerekend: loon, uitkering,

pensioen, rente, alimentatie, bijverdiensten e.d., maar niet de

kinderbijslag en de vakantie-uitkering. Door u zelf betaalde

premie voor bijv. bejaardenziekenfonds wordt van uw inkomsten

afgetrokken. Indien u geen (aanvullende) bijstandsuitkering

ontvangt moet uw inkomen voor tenminste éénderde deel uit

loon of uitkering bestaan.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

Indien uw inkomen niet hoger is dan hierboven vermeld dan is

de uitkering:

- voor gezinnen van twee personen f 250,-;

- voor gezinnen van drie personen f 350,~;

- voor gezinnen van vier of meer personen f 450,-.

Voor alleenstaanden zonder kinderen zal te zijner tijd een bedrag
van f 150,- gelden.

Als uw inkomen iets hoger is, bijvoorbeeld f 10,- per maand,
dan wordt 12 x f 10,- van de uitkering afgetrokken. Een gezin van
drie personen ontvangt in dat geval f 350,- min f 120,-, dat is dus

f250,-. Bedragen lager dan f 50,- worden niet uitgekeerd.

Hoe moet u de uitkering aanvragen?

Op het postkantoor kunt u het aanvraagformulier krijgen.

Indien u thans moet aanvragen, zorgt u er dan wel voor dat u uw
aanvraag uiterlijk 31 oktober indient. Anders vervalt uw
aanspraak op de uitkering.

Bij uw aanvraag dient u een loonstrookje, specificatie of

een ander bewijs van uw loon of uitkering mee te sturen. Bewaar
deze alvast ofvraag ernaar bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.

Wanneer krijgt u de uitkering?

De bedoeling is dat u het geld nog dit jaar op uw giro of bank-

rekening krijgt. En anders per postcheque. Alleen als uw
aanvraag aanleiding tot vragen geeft, kan het zijn dat er later

uitbetaald wordt.

Wik u meer weten?
Haal dan een folder op het postkantoor. Daarin vindt u alle

gegevens bij elkaar. Bent u niet in staat om naar een postkantoor

te gaan, bei dan 0017, de Klantenservice van de P.T.T.

Buitenlanders kunnen voor hulp en informatie terecht bij

de "Stichting Welzijn Buitenlanders".

toor.
Dit is een publikalic van hel ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegentieid.

Uw adres voor

elast. kousen, panties,

knie- en enkelstukken,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat?,

Zandvoort
tel. 02507-12327

Te huur gevraagd, per

medio november, voor
nette jongeman (25)

ETAGE OF SOUT.
Max. huurbedra

all-in f 550.-

Inlichtingen. telefoon
02507 - 13332.

(VERSTEEGEI.

o Groenteplanten met kluit

• Groente- en hloemzaden

• Zaaigronti

• Jiffypots

Bestrijdings- en

bemestingsmiddelen

Tuinbenodigdheden

Van Stolbergweg IA, Zandvoort,
telefoon 17093.

Dames, opgelet

!

Wij hebben nu

ZUIVER WOLLEN
in div. kleuren en maten.

IC R O O IM
HALTESTRAAT 55

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUiZEN

Deskundig advies

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.

Toonzaal:

ScheJdepleIn -Tel. 15068/13612/12518
üe specialist i
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R enée Truder 25jaar in het vak
'*. iV^'AivJ'

uwen temmen mocht niet,

dan maar honden trimmen

!

ZANDVOORT - „Tegenwoordig zijn er
speciale cursusen om het vak te leren,

maar in mijn tijd, zo'n vijrcntwintig

Jaar geleden, was dat niet zo. Dan begon
je in een kennel, hokken schoonmaken,
water geven en meer van dat fraais.

Naar het trimmen mocht je alleen kij-

ken, als je de tondcuze mocht aangeven,
dan pas schootje wat op, wat dat betreft

is er in de loop van de jaren heel wat
veranderd".

Dit zegt Renée Truder, die de maand
oktober zo'n vijfentwintig jaar „in het

vak" zit, en al heel wat honden heeft

getrimd.

Ze was heel jong, nauwelijks veertien

toen ze een baantje vond bij de kennel
van mevrouw Hoolwerf in Bennebrock.
„Een beroemdheid op haar gebied,

want zij fokte de koningspoedels die

door het koninklijk huis werden afgeno-

men. Prins Bernhard had altijd een
koningspocdel van mevrouw Hoolwerf,
trouwens die beesten werden ook altijd

gefotografeerd voor kalenders die van
Pro Juventute bijvoorbeeld".

Leeuwentemster

Waarom ga je als veertienjarige hon-
den trimmen?
Het antwoord hierop blijkt eenvoudig
te zijn. De jeugdige Renée wist al heel
vroeg wat zij wilde worden, namelijk
leeuwentemster. Haar ouders namen
aan dat ze wel uit die periode zou
groeien, maar niets was minder waar.
Na de lagere school was het nog steeds

, .leeuwentemmen". Renée werd naar
de huishoudschool gestuurd. ,,Vrese-
lijk vond ik dat, gelukkig werd ik ziek

en mocht een jaar lang niet naar
school, rust houden enzo. Nadat jaar

wilde ik onder geen voorwaarde meer
terug en werd het compromis gevon-
den, geen leeuwen maar honden, ik

heb daar geen moment spijt van ge-

had"

Seizoen werk

Na de periode bij mevrouw Hoolwerf,
waar ze uiteindelijk toch veel leerde en
verder kvi-am dan voetjes scheren, uit-

kammen en wassen, vertrok Renée
naar Amsterdam om bij Löffelman.
Was zij bij de kennel in Bennebroek al

gewend geraakt aan het bezoek aan
tentoonstellingen, in Amsterdam waar
Löffelman een autoriteit was op het

gebied van foxlerriers, heeft zij haar
vakopleiding voltooid.

,,Dat hield aan het eind van de jaren

vijftig wel in dat je de wintermaanden
zonder werk was, want het honden
trimmen werd meestal gedaan in de
zomermaanden. Het was ook een ty-

pisch ,,mannenwerk" als meisje ver-

diende je praktisch niets, pas als je een
naam opgebouwd had, zoaJs Löffel-

man, dan kon je je brood ermee
verdienen. Vroeger was het trouwens
toch zo dat de mensen hun honden
slechts zomers lieten trimmen. Het leek

wel of de winters kouder waren. Nu is

dat helemaal veranderd, veel meer
mensen kregen centrale verwarming in

de huizen, ook veel meer gingen over
tot aanschaf van dure rashonden, ter-

wijl men toch ook de ,,gewone" hon-
den meer liet trimmen", aldus me-
vrouw Truder.

Thuiswerk

Vanaf haar begintijd heft Renée altijd

,,langs de weg getimmerd". Bij vrien-

den en kennissen ging ze langs met haar
tondcuze met het verzoek ,,Mag ik Uw
hond knippen". Na een periode in

Zwitserland waar ze werkte als assis-

tente van een dierenarts en een half

jaar in Duitsland in een speciale poe-

delkennel, begon ze haar praktijk in

Zandvoort.

,,Ik was inmiddels getrouwd en met de
oudste dochter achterop de fiets, ging

ik mijn klanten af. Dat werkte perfekt

todat de tweede geboren moest wor-

den, toen werd het toch wel wat lastig

en bouwde wij achter ons huis de
garage uit tot praktijkruimte.

Sinds vijf jaar woont Renée nu in de
Van Ostadestraat, waar ze in de tuin

een caravan heeft geplaatst en daar
haar klanten ontvangt. ,,Veel goedko-
per dan een uitbouw, en wel praktisch

ook" aldus Renée.

Honden

Hoewt Renée altijd met honden werk-
te, veelal dure rashonden is het gezin

zelf in het bezit van een „straatfikkie",

plus drie poezen, die allemaal gescho-

ren worden want Renée is allergisch

voor haren in haar huis. ,,Ik zit altijd

tussen de haren overdag, dus in mijn

huis hoeft het niet" uitgaande van dit

standpunt, voegde ze de woord bij de
daad en schoor haar katten. „Ik houd
het nu bij, en zowel de poezen als mij

bevalt dit uitstekend" zegt ze resoluut.

Vreemde zaken heeft ze natuurlijk wel

meegemaakt in de afgelopen vijfen-

twintig jaar, zoals de rouwkaart van
een klant toen zijn poedel overleed, en
de klant die een verwaarloosde oude
hond wilde laten trimmen omdat hij de
volgende morgen afgemaakt moest
worden en ze niet met een verwaarloos-

de hond bij de dierenarts wilde aanko-

men. „Heb ik geweigerd" zegt ze kort

maar krachtig.

Tentoonstelling Casino

,, Interieur met een boerengezin", naar een ets van Adriaan van Ostade, van Paul
Cézanne.

ZANDVOORT - Ter gelegenheid van het vijfjarige bestaan van het Casino
Zandvoort zal door Mertens Gallery te Brummen een expositie in het Casino
worden georganiseerd.

Deze expositie omvat werken van onder andere Anastasi, Cézanne, Rousset,

Signac, Picasso en Toulouse Lautrec. Deze werken zijn bijeengebracht door
mevrouw Mertens-Gerards, directrice van Mertens Gallery.

De expositie wordt gehouden in de speelzaal van het Casino van 1 oktober t/ml
november aanstaande en is dagelijks te bezichtigen van 14.00-02.00 uur.

Een ieder met belangstelling voor de negentiende-eeuwse Franse school mag zich

deze unieke kans niet laten ontgaan en is dan ook van harte welkom in het casino.

Kollektanten

gevraagd

ZANDVOOKl - Uoor de werkgroep
die zich bezighoudt met het thuiswerk

voor het lepraprojekt Kasulu dat door
Zandvoort wordt gestimuleerd, worden
voor de week van 5 tot en met 10

oktober kollektanten gevraagd.

Evenals in 1980 worden er dit jaar weer
kollektezakjes gebruikt met projektin-

formatie, die de kollektanten veel werk
en tijd besparen. Dit jaar komen er vier

inicverpunten voor de kolekteerresul-

taten;gelijk verdeeld over Zandvoort.
Voor deze week wordt de Zandvoortse
bevolking uitvoerig geïnformeerd in de
scholen, kerken en kranten. Hiervan
wordt gebruik gemaakt van het lepra-

bulletin van mei 1981 dat speciaal gaat

over hot leprawerk in Tanzania. In dit

bulletin worden fietsen gevraagd om de
benzinekosten te verlaeen.

Voor deze kollekte komt men nog een
aantal kollektanten te kort. Daarom
wordt een ieder verzocht die ook maar
even tijd over heeft zich te melden bij:

de dames J. Lukassen, Keesomstraat

517, tel. 15585; A. Amande, Ooster-

straat 5, tel. 16774 en R. Rijkhorst,

v.d. Moolenstraat 48, tel. 16015.

Bromfietser tegen

auto

BLOEMENDAAL - Een 17-jarige

bromfietser uit Vogelenzang is vorige

weck woensdag met een hersenschud-
ding opgenomen in het ziekenhuis na-
dat hij op de hartenlustlaan nabij de
Rustenburgherweg in botsing was ge-

komen met een vrachtauto. De brom-
fietser had geen voorrang verleend.

De wereld is in de loop der jaren wel
veranderd. ,,Ik weet nog bij Löffelman
toen daar een rijke klant kwam. Twee
poedeltjes één abrikooskleurig en een
blauwgrijze had ze, en als ze uit wande-
len ging paste ze haar ,,garderobe"
want je kon echt niet spreken van
,,kleren" daarbij aan. Werkelijk toen
ik dat destijds zag binnenkomen, stond
ik met opwn mond te kijken.

Een goede veranJering is toch ook wel
dat de mensen meer aandacht aan hun
huisdieren schenken dan vroeger, en

daarmee bedoel ik dat ik meer ,,gewo-
ne" honden moet verzorgen, dan ten-

toonstellingshonden, zoals vroeger ge-

bruikelijk was.

Renée is vast van plan, om met haar

assistente Margreet nog heel wat jaren

door te gaan met haar trimsalon. Dus
op naar de volgende vijfentwintig jaar

lii''t een goede wens!
Margreet Ates.
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In trinfisalon Renée w/ordt ook de huishond goed verzorgd.

Uitjaanmsbg mtaischapU^
Hoogheemraadschap Rijnland

wil zuiveringscapaciteit

met eenderde uitbreiden

LEIDEN - Eind 1980 moest nog 16

procent van het uit R^nlands gebied

afkomstige afvalwater ongezuiverd of in

binnenwater worden geloosd. Door het

kort daarop in gebruik komen ran de
regionale zuiveringsinrichting in

Zwaanshoek is die liocveelheid reeds

met eenderde verminderd. In de toe-

komst zullen echter nog mociiyke knel-

punten moeten worden opgeheven en
verouderde en relatief kostbare installa-

ties worden vervangen. In de loop van
de komende jaren zal, afliankeiyk van
de flnanciSIe ruimte, de totale zulvc-

ringscapacitcit toenemen tot 1,3 miljoen

inwoners-equivaleten. Nu is dat nog een

miljoen.

Dat staat allemaal te lezen in het

jaarverslag van het iKxigheemraad-
schap Rijnland over 1980. Rijnlands

centraal laboratorium verrichtte in

1980 ruim 275.000 analyses ten behoe-
ve van de waterkwaliteitscontrole. Om-
dat het hoogheemraadschap tevens tot

taak heeft de verzilting van al bet

boezem- en polderwater in het gebied

te bestrijden worden tevens regelmatig

chloride-onderzoeken verricht. Te
Stompwijk werd in het verslagjaar een
zoutkering geplaatst om na te gaan of

deze een remedie is tegen het verzilten

van het nabijgelegen tuinbouwgebied.

In 1980 ondervond vooral de zeereep

nabij Zandvoort schade door noord-

westerstromen, waardoor Rijnland het

duintalud moest herstellen en nieuwe
helmbeplanting aanbrengen. De mei-
maand bracht een droogterecord ter-

wijl in juni en juli bijzonder veel regen
viel. Maar over het gehele jaar week
het aantal bemalingsurcn van Rijnlands

vier boezemgemalen niet sterk af van
het gemiddelde.

Avond voor

diabeten
HAARLEM - Door de Diabetes Ver-
eniging Nederland wordt op maandag 5

oktober aanstaande in een zaai van de
Verlosserskerk aan de Generaal Spoor-
laan te Haarlem een avond gehouden
voor diabeten.

Het bestuur van de vereniging heeft

namelijk de schrijvers van het boek
„Leven als diabeet", dr. M. Plooy en
drs. A. Lutjens, bereid gevonden een
voorlichtingsavond te geven.

Ook bestaat er tijdens deze avond
gelegenheid tot vragen stellen en /of
discussie. Zaal open 19.30 uur, aan-
vang 19.45 uur.

De Verlosserskerk in Haarlem-Noord
is te bereiken met de buslijnen 1-3-6-70

en 77. Tijdens de pauze worden inlich-

tingen verstrekt over brochure, voor-

lichtingsmateriaal spuit- en testmidde-

len.

'Palen'
ZANDVOORT - Zaterdagavond om-
streeks kwart over elf reed een 17-

jarige scholier uit Zandvoort op de
Bentveldseweg tegen een verkeerspaal,

Na behandeling voor een snijwond aan
zijn knie in het Marinehospitaal kon hij

naar huis gaun.

Zondagmiddag meldde zich een Zand-
voorter bij de Rode Kruis-post op het

circuit n<ct een bloedende hoofdwond.
Ook hij was tegen een paal getuind,

deze bevond zich bij de tribune van het

circuit. De Zandvoortcr werd per am-
bulance naar het Diaconessenhuis ge-

bracht om de wond te laten hechten.

2U3ndagavond tenslotte werd een ver-

keerspaal(zuil) overgcreden door een
tot nu toe onbekend gebleven automcr-

bilist. Nu moest de paal het ontgelden,

want hel vergt vakwerk hem weer
overeind te krijgen.

Door uitbreiding van de activiteiten

van het hoogheemraadschap is het aan-

tal personeelsleden in tien jaar verdrie-

voudigd en loopt nu tegen de vijfhon-

derd. De kosten voor het waterstaat-

kundig beheer waren in 1980 ruim 16,8

miljoen gulden, terwijl het waterkwali-

teitsbeheer een bedrag van 46,8 mil-

joen vergde. Rijnland investeerde 34,5

miljoen gulden in gebouwen en instal-

laties. Rijnland is voor zijn zoetwater-

aanvoer afhankelijk van de Rijn. Om-
dat het Rijnwater steeds zouter wordt

schaarde het hoogheemraadschap zich

onder de overheidslichamen die be-

zwaar aantekenden tegen verlenging

van de vergunning aan de kalimijnen in

de Elzas voor het lozen van afvalzou-

ten.

Ramlstad Publicaties

Dorpsstraat 8, Aalsmeer,
telefoon

02977-28411

Uit Zandvoorts historie anno 1752

Het testament van
Hoewel de heer Loot zich tijdens

zijn leven weinig met Zandvoort
bemoeide wilde hij toch na zijn dood
voor altijd bij de mensen blijven.

Met Dominee Molerius è Bokhorst,

een man die op de Spaanse ambassa-
de had gewerkt en dus gewoon was

met adelijke personen om te gaan,

kon hij het heel goed vinden en hij

maakte met hem het plan om in de

Ned. Hervormde kerk een soort

grafmonument te gaan bouwen het-

geen in 1728 plaatsvond.

Testament

Nu had Loot met zijn vriend afge-

sproken dat hij per se in Zandvoort
begraven wilde worden maar toen

Molerius in 1729 vrij onverwacht
gestorven was, voelde hij zich ge-

noodzaakt om bijzondere maatrege-

len te gaan nemen. Voor dit doel

stapte hij in 1746 naar een kennis,

notaris Ardinois te Amsterdam en

verzocht hem de begrafenis in Zand-
voort nauwkeurig te omschrijven.

Wie er zoal

in het graf mocht

Als men het testament doorbladert

dan is het eerste dat opvalt de nauw-

keurige beschrijving van diegenen

die in de Lootkapel begraven mogen
worden ,,in het selfde graf sal en

niemand mogen worden begraven

dan het lijk van hem heer testatcur

ende sijn vrouw ende sijne descenden

ten alsmeede van die verdere in de
nederdanlende linie hem tcsiateur in

de bloede mogen bestaan en dcszelfs

nageslachte uitgestorven sijnde het

gemelde graf nadat de leiste van
deselve daarin gelegt sijnde voor

altoos beslooien blijve".

Kosten

Nu kon de heer Loot heel makkelijk

vertellen wat er gebeuren moest; hij

moest althans voor een bepaald arm-

lastige gemeente als Zandvoort ook
duidelijk vastleggen hoe het een en

ander moest worden betaald. Nu is

men daar-woord bij zeer inschikke-

lijk geweest ,,En worde de somma
van één duizend guldens kapitaal op
hel gemeene land van HoUandt en

Westvrieslant belegt en dat uit de

revenuen van dien voorseid onder-

houd sal verzorgd worden, sullende

hetgeen uit de revenuen der gemelde

somme boven het onderhoud ende

reparaticn voorseid komt, overschie-

tende bij het capitaal ophopen".
Natuurlijk voorzag hij wel eens tij-

den waarop het duurder worden kon
en daarom voegde hij er aan toe , , dat

de heer ende vrouwe van Zandvoort
zorge dat de somme gesupelleert

worde"

De plicht

De gemeente heeft ondanks de vrij

matige kosten er toch altijd voor

gezorgd dat er met het monument

overeenkomstig de wens van Loot
zou worden gehandeld. Men voelde

zich vereerd dat Loot juist Zand-
voort als rustplaats had uilgekozen.

Hij had buiten Zandvoort nog vier

andere titels opgekocht namelijk die

van Schooien, Akendam, Haarlem-
mcrliedc en Hofambacht.
Tijdens zijn leven had hij zich daar
meer laten zien dan in Zandvoort:
daarom had men in Zandvoort ook
niet op het grafgerekend. Tegelijker-

tijd heeft hij ook de heerlijkheid

willen vereeuwigen. Looi liet, toen

hij de kapel bouwde een herenbank
neerzetten en verzocht zijn opvolgers

om overeenkomstig het gebruik hun
wapenschUdje daar op te hangen.

Het kapitaal dat indertijd werd be-

legd, 'is natuurlijk hedenlendage vol-

komen ontreikend om het grafmonu-
ment en de herenbank te onderhou-
den, maar de gemeente die door de
nieuwe ontwikkeling van Zandvoort
tot badplaats niet meer zo armlastig

is, heeft de taak zonder meer over

genomen, niet alleen uit respekt voor
Paulus Loot maar ook uit zin voor
de historie.

Zoveel immers is er in de moderne
ontwikkeling van Zandvoort verlo-

ren geraakt: het is niet meer dan
plicht om dal, wat nog aan vroeger

herinnert, zo zorgvuldig mogelijk te

bewaren.

B Voets

ZANDVOORT - September 198L de laatste seizoenmaand van een zomer die

velen in de beginperiode tot wanhoop bracht, maar die nog veel goed nuiakic

van wat een 'verloren' seizoen leek ie worden.

De laatste strandpaviljoens zijn verdwenen en hel strand ligt er momenteel weer

verlaten bij.

Voor veel wiimicldun, die \iiri siriig Miir/'

surfers die doori^ium lol hel hilierc ciiu:t

dagelijki zijn. is iicl strand 'weer \ ar. i>',s u

'üorpelingen. sepicinbcr heieUnt \0:<r I:. . i
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/ u'i'i'ri M

r,
.KNIPTIP •

H . Wie sfeervolle

_ f [H kaarsliohtfoto's

jkJu wil maken heeft
^"1 geen flitser no-
dig. Een hooggevoelige
filnnvan27 DIN |400
ASA) zorgt bi) kaarslicht

voor de juiste sfeer.

Concert van Haarlems Amateur Symfonie Orkest

HAARLEM - liet Haarlems Am.itcur

Symfonie Orkest geeft op donderdag 8

oktoher a.s. ecu conccrl in do liiiiuaal

van hel Concertgebouw te Haarlem.
Aanvang: 20.15 uur.

Op het progranmia staan werken van

ScluibL-rt, Jcscph ll.i\iln. Joh.i-i (.'hnv-

tian Bach. Joliannc- Br.\hiiis L-n Kc.'l-

by. Solist op dr pi.uui \v l'r.iiA lï^-nt

Kaarten zijn voor dic .ivonJ Nv'iUii;;-

baar bij de ka^sa \.in liot Coik'lmicc-

bouw voor f -"i.- (Iioiiik'i N CJP. cv' ^crs

en kiiulcrcn ƒ 2..sO)
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Daaröij rekenen wii op een minimaal middelDare-,

evT noqere beïoepsopterdmg Tevens verwachten
wi] een goede sproeKvaardigheid m ten ot meer
moderne talen, mondelmge en schn(te!i)ke vaar-

digheden alsmede oroanisalonsch vermogen
Lee(ti|d 20 laar met ruim** een marge

Het G.Uaris en overige arbeidsvoorwaarden zi/n in

overeenstemming met de tunktie Verdere inlich-

tingen kunt u verkrijgen bij drs P J Hulsbos, at-

deling Personeel on Organisatie Aan hem kunl u
ook de soilictlatie nchipn
Hel volledige adres is VDA. afdehng Personeel en
Organisatie. Postbus ïOOO. Aalsmeer Telefoon.
02977-3A567.

STbe^Sreenery
IS ons place-mal-reslaurani, waar dagelijks lussen 12 00 en

24 00 uur sleed; méér mensen, in een voor Zandvoort unieke

ambiance, gonielen van nog zoor bclaalbare én smakeliike

gerechten .

Deio week organiseren wij hier. in samenwerking mol het

nalionaal luivelburo. oen grandioze

KAASWEEK
Zorg dal u daar \n ieder govsl b» bent*

r> ons caDarel van mlernalionale allure

.

Rob van Otiel onze nieuwo gssihcer. heeft hel genoegen u

zaterdag- en/ol zondagavond uit Ie nodigen voor een heefliik

avondje uit .

Zitierdagavond 3 ohlober speelt hier vanal 19 00 uur hot

kwartet van

JOEGOSUVISCH RESTAUSAMT ST

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
v/sgc-rcchten op houtskool geroosterd.

ySerais's vanaf 16.50
Reser\'eringen vanaf 15.00 uur, tel. 285285.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325 - Bontvetd/post Aordenhout,
tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 22 03 01 of 12 31 23).

Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere
2di<en, voor particulieren en voor export, en zoek door-
lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en kleine

wereldcollecties, landencollecties, verzamelingen Neder-
land en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels, series

engrosen partijen.

Geen object is te grool. Er wordt contant betaald.

Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

FRANS VERBEEK
EMvendien is or dan pleiierig entertainment van

LES DIABOLIQUES
0« kosten van deze héle «vond uil. mklusiel een speciaal voor

deze avond semengesleld vorstelijk diner, bedragen ( 75 p p.

Zondagavond 4 oktober speelt hier vanal 1 7 00 uur het combo

RINUS VAN GALEN
^lerwijl vanal 19.00 uur een kompleet diner wordt geserveerd^

voof sl«chts I 47.50 p p.

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL. 24460».
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementcnsysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmer>, klein ijzer-

waren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortom, zoveel mogelijk voor de
OGEHETZELVER

Zaterdags geopend tot 16.00 uur.

's Maandags gesloten.

's Middags van 12.30- 13.30 uur gesloten.

badhuisplein 7
zandvoort

'

fnftefitfngen en
reserveringen:

02507-12144
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Trouwens, al vanaf 2,25 kunt u terecht

voor een keur aan mooie gekweekte
tuinplanten!

Een handige pot van Empelen & v. Dijk.

Daar worden onze tuinplanten graag
groot in. En laten ze zich gemakkelijk in

vervoeren. Zonder vuil in de kofferbak

en nerveuze stofzuigerslangen...

Alléén al 500 soorten en variëteiten

vaste planten bij Empelen &v. Dijk

hebben zo'n funktionele behuizing.

t IS nu de tijd ervoor...

Tijd om uw nieuwe tuinbewoners
aan hun 'stekkie' te iaten

wennen. Ook heesters en
coniferen verpakken wij

op deskundige wijze.

En hebt u dit weekend nog^
geen tijd...? Dan kunt^
u ze rustig een weekje^

in de doos laten. Daar
kunnen ze tegen.

vanaf

KNIPTIP

'n Album volplakken

nnet foto's . . .

'n Gezellig werkje en

erg leuk voor later.

Eerste kwaliteit,

handgekloofd

OPENHAARD-
HOUT

2 m* thuisbezorgd
v.a./200.-.

B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339.

Santpoort, tel. 0Z3-

375381-314107.

dnve-in tuincentrum

Zandvoortselaan 1 92 - Heemstede-Aerdenhout - Tel: (023) 249221

i^KOOIJMANS

FOROOTO

S^Sjcci

.^ ZANDVOORT
Ampérestraat 10

(naast Colpitt)

Tel.02507-169 25.

b.g.g. 1 32 42
Ford verkoop en

service.

Ook voor d/verse

merken inruilauto 's.

MiFu1©ed

SPECIALITEITEN

«Gbalêt HetWtte Huls*

Zeeweg 3. Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een
apart speciaalfondue-restaurant

tot 45 personen.
Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 • 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Romantisch dineren bij kaarslicht

en levendepianoklanken ofvoor
uw receptie en party.

Gravinnesteeg 9-11-13 • Haarlem
Reserveren: tel. 023 • 31 70 58

Prettig Winkelen bij Empelen &v. Dijk

Overdekt, dus nooit een nat pak. En wat
een keus! Voiop mooie vaste planten, heesters,

coniferen.. . Van heel klein tot heel groot. Mooi om te zien.

Mooi in uw eigen tuin. En uw auto kunt u natuurlijk makkelijk

kwijt op ons ruime parkeerterrein.

la reine
Bij ons liggen vele menu-suggesties ter inzage voor uw

famfliediner, bruiloftsmaal of
party.
Wij verzorgen lunches en diners tot ca 30 personen,

met sfeervol gedekte tafels, kaarslicht, voel bloemen.

persoonlijke service en een redelijk prijsniveau.

Mosselen uit de schelp
met salade, stokbrood en 1 |A i^ïO
een kruidige saus *"wV
PittyPanna ld BQ
een oud Zweeds huismansgerecht ~»ww
Viergangenweekendmenu:
bestaande uit voorgerecht, visschotel, vleesgerecht en OC f\f\
dessert m9bVU
Voor informatie over het weekendmenu of reservering:

Telefoon 02507 - 12253, Restaurant La Reine, Kerkstraat 15,

Zandvoort.

AALS6V3EER

Binnen do atdeling Kornmunikatie is plaats voor een

itii

ni

<,,in

Ihi|

ifi

'

U'M

. tr

k( 11

iKviss"if'ri! .Ml werken <ils lelefo-

e ó\\- reteplioniste t)i| ao hootdin-

g en als lelofonisch informatrice
d I ld, tsie c.iat het om hel geven van
'ii"a;'

'
'>,( f iini.-eR, kwaliteit e d

y .vcki (L-.I

.ncMMi vooi ilejt' fuiiMio iemand
n lAi >'n o' i\c\vo P'voau die lii| voor

r .'iMi i'Mclonible/iei.i'Dlionisle oplei-

1 hi'cd gevolgd
<\ vuiivaLhten vm] bpieekvadrdig-

heid in moderne talen, contactuele vaar-

digfieden en een bepaalde mate van re-

presentativiteit Qua leeftijd denken wij

aan iemand tussen 18 en 30 ;aar

Ervaring in bovengenoemde werkzaam-
tieden strekt tot aanbeveling.

Hel salaris en de overige arbeidsvoor-
waarden zijn goed te noemen. Wilt u ver-

dere lOlictitingen of solliciteren dan kan
dit bij de VSA, afdeling Personeel en Or-
ganisatie, Postbus 1000, Aalsmeer.
Telefoon. 02977-34567

zivemmen
sauna

zonnebank
solarium

badminton
body-building

tafeltennis

Sonneveld Spoiting
Passage 37, telefoon 02507-14678

De hele week geopend, ochtend, middag en avond
(donderdagmiddag niet)

In het weekend met sauna (ook 's avonds)

Entree 5,50
(zwemmen 30° C, halteren, badminton, tafeltennis)

Conditietraining
Igrondgymnastlek, krachttraining, body building, ski gymnastiek) op

maandagavond 'echtparen) - dinsdagavond (heren) - woensdagavond (dames) -

donderdagochtend (gemengd)

Andere openingstijden vrij trainen

zwemles vanaf 5 jaar, zonnebank en zonnehemel
(privékamers) en snelbruin apparatuur, zonnekanon (hele lichaam) en gezichtskanon.

Cursus Autostoringen Onderweg
Bij voldoende deelname begint op

maandag 5 oktober a.s.

bovengenoemde cursus.

Tijd en plaats: 21.15 uur- 22,30 uur in het

RODEKRUISGEBOUW
Spoorlaan 5A - Aalsmeer.

Inl. en opgave, telefoon 02977-25993.

planning

Sociaal Cultureel Werk
in Noor(j-Hollan(j

In Noord-Holland wordt het provinciaal plan

sociaal-cultureel werk 1983-1986 voorbereid.

In augustus zijn er zes commissies gestart die

een advies aan de provincie gaan uitbrengen

over de situatie In het sociaal-cultureel werk.

In deze commissies zitten mannen en vrou-

wen die allemaal in de praktijk bij sociaal-cul-

tureel werk betrokken zijn.

Eind maart moeten de commissies met hun

werk klaar zijn en worden de rapporten aan

gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur

van de provincie aangeboden.

De adviescommissies vergaderen voorlopig

op de volgende data:

Adviescommissie
amateuristische kunstbeoefening/

kunstzinnige vorming
Secr. L. v,d. Molen en H. Beentjes,

p/a Dreef 3, Haarlem. Tel. 023-163504

1-10-'81
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. l/itcraard veel helanfjstellin);

voor lii-t circuit \an Zantlvoorl

(i:it. als alk' (>essirnis(ische he-

richtcn hcvvaarlu-icl worden in

1981 /ijn laalsic (Jrarid rri\

liecll hclcehl.

. reesfclijkc geluiden vanuit het

Casino, hij wcKvaliinfj van de

inkomsten van het circuit, (och

de helanjjrijkste bron van in-

komsten uit de toeristenbelas-

tinj;.

. Coudkieurif; de «infer door,

tenminste /o vuis de modeshow
van eén der '/andvoortse mode-
hui/en.

Voorzitter Machielsen:

ircuit eerder dood

lan wij dachten
ZANDVOORT - Voortijdig sluiten

van het circuit, hetzij door opzeg-

jjing van het contract of door een
faillissement van de Ccnav, betekent

dat de gemeente Zandvoort in het

jaar 1982 niet kan beschikken over

de inkomsten van een kleine zeven
Ion. Inkomsten die wel in de begro-

ting van dit Jaar worden vermeld.

De enige van de commissieleden die

duidelijk deze bui ziet hangen en
zich ongerust maakt, is huisarts

Flieringa, zo bleek op de vergade-

ring AZ & RO de afgelopen dins-

dagavond.
Tot zijn ..starre verbazing" had hij

nog steeds deze post van

f 675.000,— als ,,inkomsten" op de
begroting gezien.

, .Wanneer deze
inkomsten wegvallen, zullen wij

toch elders deze zeven ton bij elkaar

moeten grabbelen, U heeft nu het

verlies bij elkaar geschraapt door
belastingverhoging en wat dies meer
zij, maar hoe vangen wij het ko-

mende verlies op?" was zijn vraag

aan de voorzitter.

Deze verweerde zich door te zeggen

dat de begroting vroeger werd ge-

maakt dan de laatste Grand Prix en
het verlies van de Cenav. Hij zou
het een rampzalige ontwikkeling

vinden wanneer de gemeente nu

nog eens zeven ton zou moeten
ophoesten, want je kunt niet einde-

loos de belasting verhogen. ,,Het

circuit gaat te vroeg dicht. Het
duurt zeker nog zo'n drie a vier jaar

voordat wij iets anders met het

circuittcrrein zouden kunnen doen,

gezien de procedure van bestem-

mingsplannen etc. Bovendien be-

btaat de mogelijkheid dat, wanneer
het circuit moet sluiten, er voor ons

nog extra kosten aan vastzitten. We
moeten bekennen dat het circuit

eerder dood gaat dan wij verwach-

ten" aldus burgemeester Machiel-

sen.

Voor de aanval van Flieringa had
hij wel begrip, maar ook het college

kan niet in de toekomst kijken. De
laatste ontwikkeHngen van de Ce-
nav doen het ergste vermoeden,
maar maatregelen hiertegen had het

gemeentebestuur niet kunnen ne-

men. ,,De Cenav is in de moeilijk-

heden geraakt door de veel hogere

koers van de dollar en daar doet

niemand iets tegen".

Duidelijk werd al wel dat ook van
Rijk noch Provincie financiële steun

valt te verwachten bfj sluiting van
het circuit. Het zullen toch de bur-

gers moeten zijn die het verlies

„moeten ophoesten" om met de
voorzitter te spreken.

Bij ongewljiigd èekM tekmt wan driekwart miljoen

L"

•--w«MMMi»vis«Ufsrfw«i"/iViSw*nkoi«*«*»ivi»**

nvers

ZANDVOORT - Was vorig jaar de financiële toestand bij het aanbieden

van de begroting 1981 op zichzelf niet zorgelijk, deze steUing kan moeilijk

gehandhaafd worden bij de aanbieding van de begroting voor het komende
jaar.

De toekomstverwachtingen worden .steeds somberder, en wil men voor

1982 over een sluitende begroting kunnen beschikken, dan zal er fors

moeten worden bezuinigd, de belastingen zullen met 4% moeten worden
verhoogd, afschrijvingstermijnen moeten worden herzien, investeringen

zullen moeten worden uitgesteld, kortom de broekriem moet fors worden
aangesjord, wil men uiteindelijk het tekort van ƒ 780.000,— kunnen
omzetten in een reserve van ƒ 74.000,— voor eventuele tegenvallers in het

komende jaar.

Een en ander blijkt uit de zojuist

gepresenteerde begroting 1982. Naast

de relatief dalende uitkeringen uit het

gemeentefonds en de achterblijvende

tarieven, zijn er nog een aantal fakto-

ren die de financiële positie van de

gemeente ernstig beïnvloeden.

Dit zijn de hoge rentestand, de energie-

kostenstijging, het nieuwe VAM-con-
tract (inclusief de renovatie van het

vuillaadstation) en de tussentijdse dras-

tische verlagingen die de rijksoverheid

op toegezegde uitkeringen toepast, al-

dus het college in de bijbehorende nota

van aanbieding.

Belastingverhoging

Het college is van mening dat de

bestaande belastingen zodanig dienen

te worden verhoogd, dat er ruimte

ontstaat om een aantal noodzakelijke

investeringen en enkele subsidievcr-

zoekcn te honorf-en. Zo zullen de

begraafplaatsrechtcn en hondenbelas-

ting, in de naaste toekomst worden
verhoogd.

Bovendien wordt voorgesteld de on-

rocrendgocdbelasting in totaal met
acht percent te verhogen, terwijl een
verhoging van de precariorechten

wordt bestudeerd.

De hoogste bijdrage om de begroting

sluitend te maken komt echter uit een

meeropbrengst van de huisvuilophaal-

dienst van ƒ 150.250,— . De reinigings-

rechten die in het verleden werden
berekend als vergoeding voor bewezen

diensten zullen volgend jaar worden
berekend als een belasting per perceel.

Hierdoor zullen bezitters van een twee-

de huis voor het volle bedrag worden
aangeslagen en zal metname de bijdra-

ge van alleenstaanden evenredig wor-

den verhoogd.

Voorgesteld wordt tevens een toeris-

tenbelasting in te gaan voeren voor helt

Dolfirama, dit zou vijftigduizend gul-

den kunnen opleveren. De toeristenbe-

lasting van het Casino is al per 1 juli

1981 verhoogd, en zal dus voorlopig

niet verder omhoog gaan. De toeristen-

belasting van het Casino brengt mo-
menteel ƒ 625.000,— in de gemeente-
kas, terwijl het circuit goed is voor zo'n

ƒ 675.000,—,

Tegenvallers

Naast deze twee bronnen van inkom-
sten stgaan dan o.a, de hoge uitgaven

van het zwembad. Alhoewel het verlies

met ƒ 15.255,— is teruggelopen mede
dank zij het gebruik van het zwembad
door de scholen van Bloemendaal.
Pluspunt is bovendien dat de directie

van het zwembad, ondanks de verhoog-
de energieprijzen, het exploitatietekort

iets heeft kunnen terugdringen. Dit

alles neemt echter niet weg dat er toch

nog altijd zo"n 876.000,— boven water

^et de bruidin de bal(
ZANDVOORT - Niet met de vlam naar hel raadhuis in Zandvoort.

in de pijp, maar met de bruid in de Voor Ellis was dit ,,irouwver-

bak, reed Ron Paap (22) met Ellis voer" een complete verrassing, maar

van Norden (20) afgelopen vrijdag ze huwde niet voor niets een vracht-

Europress

wagenchauffeiir, dus liet ze zich met

liefde in de truck van haar biiiide-

gom dragen. Ron, zoon van Leen

Paap en Ciska Lammers, is ai enige

jaren langs de weg, ook inicrnatio-

naai, dus kan hij een echte ,, trucker"

worden genoemd.
Behalve de verrassing voor zijn

bruid, het aflialen met de vrachtauto.

had het bruidspaar zelf een verrc.'i-

sing in petto voor hun vrienden Fred

Kamstra uit Hillegoin en llenny

Smid uit Bennebroek.

Afspraak tussen de beide vrienden

was altijd geweest, dut zij getuige

zouden zijn bij eikaars huwelijk.

Groot was dan ook de leleiiKstelling.

toen bleek dat ze op dezcljde dag in

het huwelijk zouden treden. Ron en

Ellis in Zandvoort om 14.00 uur.

Peter en Heiiny in Bloemendaal om
l4.-f5 uur.

Ron en Ellis wilden dirckt na liun

huwelijksvoltrekking aanwezig zijn

in Bloemendaal en met een vracht-

wagen moest dit lukken. Ze luidden

echter niet gerekend op de nauwe
straten van Zandvoort, Rons truck

kwam dan ook klem te zitten, doch
een in allerijl gewaarschuwde taxi

bracht uitkomst.

's Middags om 3 uur airivecule

het ker-,veise echtpaar Paap buiten

adem in het raadhuis van liloemen-

daal. Een volkomen verbouwereerde

gemeentebode begreep niets van nóg
een bruidspaar en wi.si nici heter te

doen, dim hel laatst binnengekomen
paar naast het andere- te zenen.

En dat leverde dan weer neven-

staande foto op. Peter Kamstra als

een ,,Anton Heyhoer met zijn brui-

den."

houden aan

Cenav van

snt redden
UTRECHT - Als Hordo of welke geïnte-

resseerde in de exploitatie van het cir-

cuit dan ook, de zaak niet op korte

termijn overneemt dan is de CENAV
voor het eind van het jaar failliet. Het

zou dan tevens betekenen dat de ge-

meente Zandvoort af is van de boete-

clausule van twee miljoen bij voortijdige

verbreking van het contract met de

huidige cirniile.xploitant. Wordt op
korte termijn geen overeenstemming

met de Canadese zakenman bereikt,

dan wordt een nieuwe stichting ,,op

bredere basis" gevormd met medewer-
king van de KNMV en de plaatselijke

VVV. Dit laatste zou echter betekenen,

dat de Grand Prix van Nederland dit

jaar voor het laatst op Zandvoort is

gehouden.

Op de zeer druk bezochte ledenverga-

dering van de Nederlandse Autoren-
sportvereniging werden de coureurs

door voorzitter Hans Kok van de peni-

bele situatie vv.iann de CENAV ver-

keert op de hoogte gebracht. ,,Zo staat

de zaak er momenteel voor en er is

geen redden meer a.in. We zitten met
een schuld van 1 ,2 miljoen en de

schuldeisers beginnen nu lastig te wor-

den"..

Waren de rijder-, nog verbaasd over

deze late inliclitingcn van de scheiden-

de NAV-voorzitci. (.,,Het is nu waar-

schijnlijk te laat om er gezamenlijk nog

iel.s aan te doen") voor Johan Beere-

poot kwam het geenszins als een ver-

rassing. Volgens de vertrekkende cir-

cuitdirekteur had de zaak vijf jaar

geleden al kapot moeten zijn. ,,Maar

toen konden de schuldeisers nog rede-

lijk tevreden woiden gesteld en mijn

hoop om er nog mt te komen was op de

laatste Grand Pri\ gevestigd Maar
hcela.is waren de kosten met Iwee

miljoen dusdanig dat du schuld nog een

paar ton hoger weid. Met zestigdui-

zend toescluniwcis ziin we er zelfs niet

uitgesprongen", aldus Bcerepoot.

Het IS nu aan Hordo om te beslissen

wat er met hot ciicuitpiogi anima g.iat

gebeiueii Dinsdagavond werd duidc-

li|k dal hl) het aanh.mgsel. dat hem met
het te tekenen loiitr.ict werd toegezon-

den moeilijk w.is verteren. Mogelijk

voelt liij weinig vooi het hierin vooige-

stclde r.ice-pakket van onder meei

clubraces inchisiel de Grand Prix. Maar
het kan ook zijn dal hij nuieite heeft

nicl stlnildenlast van de CIT.NAV, die

.sijids hel begin ile ondei handelingen

nog eeii> met twee ton tot 1.2 nnijoen

gulden zijn opgelopen

Nieuwe stichting

Noch in NAV-nocli in CliNAV-knn-

gen wist men te melden, waarom Hor-

do nog niet getekend heeft. Vanuit

deze kringen wordt dan ook het initia-

tief genomen voor een gesprek met de

zakenman. ,,Wellicht kunnen onze
voorwaarden dan wat bijgesteld wor-

den en komen we tot een accoord",

aldus Hans Kok. Mocht Hordo geen

interesse meer hebben, dan ligt het in

de bedoeling om via een nieuw in het

leven te roepen stichting met een scho-

ne lei de exploitatie van het circuit

voort te zetten. Dit betekent dat de

CENAV failliet verklaard wordt, waar-

mee tevens het contract met de ge-

meente vervalt.

De nieuwe stichting ,waarin tevens de

Koninklijke Nederlandse Motorrijders

Vereniging en de plaatselijke WV
betrokken worden, moet dan opnieuw

met de gemeente om de tafel voor een

contract voor de exploitatie van het

circuit. Hans Kok wist te melden dat de

gemeente informeel te kennen heeft

gegeven voor een nieuw contract te

voelen, maar honderd procent zeker-

heid kon hij hieromtrent niet geven

Het wordt dan echter geen meerjaren-

contract, maar een vergunning op jaar-

basis. Bovendien zou dan geen geluid-

soverlast niccr mogen plaatsvinden, het-

geen betekent dat er geen formule 1, 2

en 3 races meer op Zandvoort kunnen
plaatsvinden.

(Advertentie)

Aanvang beginners-

dub

Kom nu inschrijven

en... voor het zelfde
geld, ga je toch
naar Daniels

Dansschool

'on _

Voor elke leeftijd

een club. Inschrijving

dagelijks van 19.00-

21.00uur.Adm.de
Ruyterweg 110, Dirk

Sonoystraat 155,

tel. 020-184044 of

020-113260

moet komen om hel zwembad open te

houden.

Ook de exploitatie van het verenigings-

gebouw De Krocht vah tegen Van de
oorspronkelijke opzet heeft men moe-
ten afzien en de gemeente njoct voor

1982 ƒ 153 903.— bijleggen zt>dat de
stelling van sommige raadsleden enkele
jaren geleden dat dit projekt ,,een

schip van bijleg" zou worden niet

ongegrond is gebleken.

Afschrijvingen

Het grootste bedrag om het tekort van

driekwart miljoen terug te dringen

, .verdient" de gemeente aan een wijzi-

ging van een aantal afschrijvingen,

namelijk ƒ 218.924,—.

Wanneer men deze termijnen verlengt.

scheelt dat aanzienlijk. De gemeente

schrijft namelijk sneller af dan men m
feite aflossingsplichtig is. Het herzien

van de afschrijvingstermijn is al eerder

aan de orde geweest in de voorjaarsno-

ta van de gemeente.

Gedeputeerde Staten wensten toen niet

in te stemmen met alle nieuwe afschrij-

vingstermijnen, de helft zou slechts

kunnen worden goedgekeurd. Dit zou

betekenen dat er slechts ƒ 120.128,

—

bezuinigd kan worden. Het college

heeft GS dan ook verzocht hun stand-

punt in heroverweging te willen nemen,

omdat deze verlenging van de afschrij-

vingen een wezenlijk onderdeel is van

de heroriëntering van het huidige be-

leid.

Politie

Van de politie wordt ook een financieel

offer gevraagd. Niet alleen is het nieu-

we politiebureau verschoven naar het

eind van de jaren tachtig. Voorgesteld

wordt d.it nok de politie zo'n h^ilve ton

inlevert ï r zou bezuinigd ki.naen wcr-

tlen op de assistentie die de politie

moet levLien bij de grote evenemen-
ten, onder andeie dooi de leservepoli

tie Door dit dienstbetoon aan te p.is-

seii denkt men ( 31 OIKI,— te besparen,

teiwijl ook liet overwerk van de politie

beperkt kan woiden met minimaal

f 2(1 0()!l,—

Principe-uitspraken

Vocir verdergaande bezuinigingen zal

het college principe-uitspraken van de

raad vragen o ;i over het terugbrengen
van het aantal overuren dat de politie

maakt.

.3

(Advertentie)

PINQÏ
könü

ZANu V OORT - Maandagavond 5 ok'

tober heeft een gewapende ovcrv a|

plaatsgevonden op een bejaarde in'Ao-

ner uit de Kostvcrlorenstraat,

Omstreeks zeven uur/ half acht werd
er bij de man aangebeld en informeer-
den twee mannen naar een r.hogclijk-

heid om een kamer te h,üren De
Zandvoorter liet de mann/en binnen,
die er naar zijn zeggen ,,'buitenlands"

uitzagen. (

's Avonds om negen \iut wilde de
bewoner dat de mann(;!n weer zouden
vertrekken omdat hij hlet kamer verhu-
ren niet meer zag zitten. De mannen
cisten toen reisgeld naar Haarlem, de
Zandvoorter weigerde dit. Hij werd op
de grond gegooid, gekneveld en met
een mes bedreigd Men heeft de be-

jaarde man toen vastgebonden en hem
gedwongen betaalcheques ter waarde
van duizend gulden uit te schrijven.

Hierna verdwenen zi| met inedenemint;
van de personenauto van de overvallen
man. Tot nu toe ontbreekt leJer spoor.
De Zandvoorter kon later cc politie

waarschuwen en werd door zi^n huis-

arts behandeld.

Jeugdver

een on
ZANDVOORT - In tegenstelling tot de
schoolraad van Zandvoort is het college

van mening dat de jeugdvcrkeersbriga-

des geen extra ongevalsrisico lopen, met
andere woorden, een verkecrsbrigadier-

Ije wordt niet eerder of later aangere-

den dan een schoolkind zonder die

functie.

Dit valt af te leuieii uit een sehriiven

van het college a.m de schoolr.i.id v.in

Zandvoort, die reeds in juni de a. in-

dacht van het gemeentebestuur lieeti

gevestigd op de veikcersonvciligheiu

rond de meeste seholen m /andvuort

Mede in verbaml hiermee achtte tIe

schoohiiad het inzetten van ell twaalt-

jarige kinderen uit het oogpunt van de

verkeersveiligheid in Zandvoort met

langer verantwoord

De .schoolraad had zieli tot het eolleiie

gewend met het verzoek om hij de

oversteekplaatsen de nodige veilig-

heidsvoorzieningen zo.ils zehiapatien,

voetgangers verkeershehten, stoplKJi

ten voor auto's, knipperbolleii en vei-

keersbordcn (waarscluiwinj; oveisie-

kende kinderen) a.in te brengen

Gering effekt

Ondanks het geringe etiekl dal hi-t

college verwneht van de plaatsins \,in

waarschuwingsboiden bi| de oveisteek-

plaatsen van de lageie en kleiiteischo-

len, IS het bereid in het belang \an ile

schooljeugd de/v hoiden te pl.iiisen

De ziensvvi|ze \\\n het eollege. iii w uen-

.slell/ng lol du- v,i;i de sehooli.i.id )s dj!

men nog het beste k,in u ei Ken niet

leugdveikeeisbiig.Kk s De/i 'nennni

vvoidl gebaseerd op een lapjioil \,in de

verkeersveiligheid sjioolieued \aii de

gemeente Kotteidain uit P'Tii . Moe-
wel dil rapport met zonder nieei k.in

vvoulen gebruikt voor de sinutie in

Zandvooil achten wi] de conehisie', wel

voor Zandvoort v,in toepassing", .ilduv

hel college

Overige maatreycluii

De overige dooi de si.luHi|i,i.id i;;

-

vij.igde ma.itre gelen, zoals zebrapa-

den, verkeerslichten en knijiperbollen.

sorteren weinig etiekt. zijn te kostbaar,

ot mogen met. aldus het college

Wel wordt uezegtl dat men plannen

ontwikkelt voor de \erkeer^> eiligheid

loiui ele 1 l.innie SLliattsdiool doch
gezien de huidige lin.ineiele vitu.itie zal

lilt uel op de lange ba.in iiom innen
woukn, oiiiii.it niLii nmnien;,-;.! Iin.i

VOO! geen hii.iiKiele iiiuldelen '^(.vibik-

ha.ii heell

SJüste!

l)i SOLKlIlst '. 't I 1 I OOI.t II 'kkI "l.' r.i.ipii

hel \eizoek \.\n dt Si l'iio|i,i,id vai.

/andvooit m hit anlwmiil v.ni 'ici

iiilliyt op de .i'iioda \ iii Ji lOriniisMi

vel Lz.iueiing \/ \aii n okioix'i te pi. uit-

een

1 oonrn w.l^ nhlii MihiiHieid tle vu-
iMdiiin.! bil tl \\onin iii h,iLi mi/olIii

hel ,iiieiui,i|niiil een iiM.nid ,1.111 ti

hoiiilen

1 ,'i meimi lomnH^Me,^.^llH li.idiU n

il.i II iie^n iii.w.iai \^^^n .oil.'i nu n

elimlai. henii lx '-lorl lu 1 i . 1 m i m I op
!i ^^ luim 11 iiiii iikli '11» s,

' I lil iiii n m
oro'iiwiip ,1! /i> l,in'; >iiiik. likl li

1'

i L 11 in iiinJ au .'t nu i.l. ' i mk jIk 1

nu'i I op ,1,111 k 'iiil
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REPARATIE
\^^in alle soorten

BEOEKKIWG

Tel. 02507 -173 53

Eenmalige uitkeringvoor mensen metde laagste inkomens.
Voor wie is deze uitkering?

IX'/e iiiiki.'iiiit; is bcdix'kt Il'i' oiulcrsicuiiing v;\ri de koopknicht. r.n bestemd
\oi)r niciisi-'n die niet meerdiin een niiiiiiminiiiikonien (loon. iiilkering) -

lieWiein/.ellst;iiuliijen ilie een ijedeeUelijke otgeliele uitkering krijgen of

jiebriiik in;ikeii v;in bedrijisbeëiiidigiiigshulp kunnen de eenni;iligc

Liilkeiiny ucik^iaiivriigcn).

Krijgt u gasten?

W'n V !i fujiO(v

Sjinld.^n tnii'Ji-, stoelen

.üi,;i 'J!m .:cl.>:)i'nhui(ii

Ook i.'erhiuir von lout^G

L'n pr.iivtir.chc t'.ui.sbars.

OUHPSf-'l.ElfJÏ,

Pr.vr IM itJ.OOiJiir 16658

Tot I november kunnen gezinnen van twee of meer personen
hun nanvniag indienen. Diiama zal er voor alleenstaanden mei een
eigen huishouding gelegenheid zijn de uitkering nan Ie vragen.U zult

dat later in de krant kunnen lezen.

Wie kunnen er nu aanvragen?

U kiini nu p:i:in :i;invr;i),'en. indien ii op I jtinuari en op dit moment:
1 . netvouwU hem. met ot' zonder kinderen;

2. oMiielniii'vv.'d s;inienwooni en een bijslandsullkeringontvimgl;

5. ongetrouwd bent mei één of meer kinderen.

isdit nici opuv;in ioep;issingd:inkunt u wellicht na l november tuinvnigen.

U hebt ;ils gehtiwdc reehl op de volle uitkering als uw gezin.s-

inkomen niet hoger is d;m ca. f 325,- per weck of at. f 1.405,- per mtinnd

(voor WWV-iiltkerIngen: f 343,- of f 1.487.-).

V'oor allecnstiiiinden met één of meer kinderen zijn deze bedragen
e;i. f 295,~ per week of c;i. f 1.270,- per maand (voor WWV-uitkeringcn:
f 309,- off 1.539,-).

.' Tot uw gezinsinkomen wordt gerekend; loon, uitkering, pensioen,

rente, alimentatie, bijverdiensten e.d. maar niet kindcrbijsing en vakantie-

uitkering. Premie voor bijv. het bejaardenziekenfonds wordt afgetrokken.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De uitkering bedraagt maximaal:

- voor gezinnen van twee personen f 250,-;

- voor gezinnen van drie personen f 350,-;

- voor gezinnen van vier of meer personen f 450,-;

Voorallcenstaanden zonder kinderen zal te zijner tijd een bedrag van
f 150,- gelden.

Is uw inkomen iets hoger dan de hiorb(jven vermelde bedragen dan
ontvangt u een deel van de uitkering. IX' bedoeling is dal u hel geld nog dit

jaar krijgt.

Hoe moe< u de uitkering aanvragen?

Op het postkantoor kunt u een folder en een aanvraaglormulier halen.

Lees ccrsi de folder door. Vul dan hef formulier in. Hn stuur het met uw
loonstrookje, speeilieatie van uwuitkeringofander bewijs van uw
inkomsten in de bijbehorende enveloppe naar de Gemeente waar u w(j()nt.

Zorg er wel voordat u uw aanvraag uiterlijk 51 oktober I9SI indient.

Anders vervalt uw aanspraak op de uitkering.

Wilt u meer welen? Haal dan een folder op het

postkantoor.

Op hetpostkantoor kunnen ze ook vertellen waar u in uw woonplaats

verdere informatie kunt krijgen. Hent u niet in staal om naar het post-

kantoor te gaan, bel dan 0017, de Klantenserviee van de P.T.T.

Buitenlanders kunnen voor hulp en informatie terecht bij de

"Siichiing Welzijn Ruiienlandcrs".

e foldero
Dit is een publikatic van het ministerie van Sociale Ziikcn en Werkgelegenheid.

Hans dankt
Karin, Heleen, Ruth, Juan, Reinier,

Robbie en Liva

hartelijk voor al deJaren.

Diep bedrocld moeten wij kennisgeven dat

onvcrwachi en veel te vroeg van ons is heen-

gegaan onze fijne zuster, schoonzuster en tante,

onze geliefde schoondochter en mijn lieve

vriendin

Tine van der Kolk geb. Akkerman
weduwe van Jan van der Kolk

Zij was net 37 jaar geworden.

Ntinspeeï:

HENK en MIEKE
Zandvoon:
ADenRIA

i\'ieinfegeifi:

J. VAN DER KOLK
M. VAN DER KOLK-VAN LEEUWEN

Zandvoort:
KOOS
en verdere familie

ZA, NDVOORT, 2 oktober 1981.

Van _Spcykstraal 10a
Corrc.o ^spondcntic-adres:

A. J. A kkerman, SwaluSstraat 5, 2042 KA Zandvoort.

De beg ?rafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
op de ^"Igemene Begraafplaats te Zandvoort.

gemeente
zandvoort

bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 12 oktober
1981 gedurende 14 dagen ter gemeente-
secretarie, bureau volkshui:vesting en
ruimtelijke ordening voor een ieder ter

inlage ligt het bouwplan tot het op-
richten van een garage op het perceel
Wilhelminaweg 38.

Gedurende de termijn van de terinzage-
fegging kan een ieder schriftelijk bij

burgemeester en wethouders bezwaren
tegen dit bouwplan indienen.

Zandvoori, 30 september 1981.
De burgemeester voornoemd,
(gef.) H. Machielsen.

WONINGRUIL
Aangeboden

eengezinswoning
te Bloemendaal. Grote
woonk., douche, 3 sl.k.,

zolder, cv. garage, tuin.

Gevraagd:

groter huis
met grote tuin, liefst omg.

Zandvoort en omsir.

Br, o. nr. ZS63
bur. V. d. bl.

Hondenkapsalon

RENEE
Gevestigd sinds '56,

voor vakkundig knip-

pen - scheren^ trim-

men - wassen - oor-

en voetbehandeling.

Mevr. Renee Truder,

Van üstaiiestraat 26. tel.

15626,

BEKENDMAKING

SPEED CLEAN
De Stomerij Speed Clean, Schoolstraat 4. Zandvoort,

maakt bekend dat vanaf heden naast de heer C. Terol de

heer W. M. Burger als beherend vennoot zal optreden.

Ter gelegenheid van dit feit willen wij u de volgende
reclames aanbieden:

2 ROKKEN 9,00

4 PANTALONS 15,00

1 KOSTUUM 8,00

1 REGENJAS 10,00

1 MANTEL 8,00
Deze aanbiedingen zullen tot 1 november 1981 van kracht blijven.

C. TEROL - W.M. BURGER

A.J. DE LEEUW
ASSURANTIËN

Grannetia
GELD LENEN NIET DUUR
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Me zet organisatie voort

heid troef bij slotwedstrijden
ANDVOORT - De voor de CENAV zeer waarschijnlijk voor het laatst gehouden

ices zijn voor Berend Oeberlus Kapteyn dramatisch verlopen. Aan de leiding en

el het Nederlands kampioenschap op dal moment in zijn zak gaf de motor van de

ord Escort RS 2000 in de vierde ronde plotseling de geest, waardoor Hand de
jger alsnog de lauwerkrans kreeg omgehangen. Een eerbetoon dat sponsor Jasp
Vinter zijn Zandvoortsc rijder zo graag had willen zien ondergaan. Daarom was
e.huldiging er toch. Echter niet op de baan voor de vrijwel lege tribunes, maar in

et „Winter-kamp". Daar in het rennectikwartier kreeg de gedesillusioneerde

ijdcT van zijn sponsor de krans omgehangen. Op het lint stond vermeld: tweede

laats Nederlands kampioenschap.

.r heerste Trouwens toch een mineur-

temming in het rennerskwartier op
leZe laatste racedag van het seizoen.

}f speaker mocht dan we/ vermelden
lat het volgend raceseizoen met Pasen

p Zandvoort zou worden geopend,

naar hoeveel waarde moest aan deze

itspraak worden gegeven, op een mo-
ncnt dat de toekomst van de Zand-
oortse racepiste zo onzeker is gewor-

ien.

'erschef Dirk Buwalda was nog gcdeel-

lijk optimistisch door te verklaren dat

!e clubraces voor het volgend jaar geen

;évaar lopen. ,,Dic worden zeker ge-

louden", verzekerde hij. Maar wat

liadden de rijders aan deze belofte, nu
:ircuitdirekteur Johan Beerepoot zo-

uist het lont in het kruitvat had gesto-

ken door te verklaren dat de autosport

n Nederland ten dode is opgeschreven.

Deze uitspraak zou het alleen maar nog
moeilijker maken om sponsors te krij-

gen. Nee, deze uitlatingen werden de

ircuitbaas niet in dank afgenomen.

Velen zagen het als een trap na van de
man die zijn vertrek reeds heeft aange-
kondigd.

Zondebok

Dit laatste is beslist niet de bedoeling

van de man die nu als de zondebok
wordt aangewezen. Hij is van mening
dat een aantal rijders met deze houding
de kop in het zand steekt. Toen hij een
weck tevoren Basil Mann op het Belgi-

sche Zolder de Benelux-titel in de
formule Ford 2000 had zien veroveren

had hij slechts acht toeschouwers op de
tribune geteld.

,.Het is echt niet alleen in Nederland.
Kijk maar om je heen in Europa", zegt

hij. ,,Zelfs in Duitsland met zijn vele

race-enthousiasten komt niet veel pu-

bliek meer, als er niet om het Deutsche
Meisterschaft wordt gereden." Nuchter
stelt Beerepoot dan ook vast dat de
beiangsteld'ng voor de autosport tanen-

de is. Ook voor de. formule 1 waar de

prijzen van de toegangskaartcn zo lang-

zamerhand de pan uk rijzen. En dat is

dan weer pure noodzaak als men be-

denkt dat een Grand Prix volgend jaar

op Zandvoort 2,4 miljoen gulden moet
kosten. En aangezien een race-pro-

gramma zonder formule 1 en 2 voor
een organisator financieel niet interes-

sant is, komt de scheidende circuitdi-

rekteur tot de konklusie dat de auto-

sport in deze contreien een zeer sombe-
re toekomst tegemoet gaat.

Niet accoord

Een autosportman die eveneens op-

stapt en met zijn vijftien circuitjarcn

drie jaar langer op Zandvoort mee-
loopt dan Johan Beereftoot is Hans
Kok. Deze week nam hij afscheid.

Zowel als rijder als voorzitter van de
NAV, welke funktie hij de laatste vijf

jaar bekleedde. Uitdrukkelijk stelt hij

dat zijn opstappen niets te maken heeft

met het heengaan van BeerepKXJt. In

het voorjaar heeft hij immers al aange-

kondigd aan het eind van het seizoen

de voorzittershamer in te zullen leve-

ren.

Vijftien jaar was hij als rijder op
Zandvoort aktief. Vijf nationale titels

zijn het resultaat. Bijzonder tragisch is

zijn reden om met racen te stoppen.

,,In het begin van dit jaar heb ik in één
klap mijn ouders verloren. Toen pas
ben ik me gaan geseffen, dat ik met een

gevaarlijke sport bezig was. Ik had er

gelijk geen zin meer in.'

De NAV-voorzitter acht het zeer on-
waarschijnlijk, dat de CENAV blijft

voortbestaan. Ook al zou Hordo de
aandelen niet overnemen. Tegen de
verwachting in blijkt de Canadese za-

kenman het kontrakt met de CENAV
nog niet te hebben ondertekend. Hans
Kok weet zelfs te melden dat Hordo
eind vorige week per telex heeft laten

weten de voorwaarden zoals die hem in

een concept-contract zijn toegestuurd,

niet accepteert. Welke punten de nieu-

we exploitant van het circuit veranderd
wil zien weet ook Johan Beerepoot niet

te melden. ,,Hordo staat bekend als

een man die in vierentwintig uur zaken
wil doen, maar ik merk daar weinig
van. Na die telex heb ik niets meer van
hem gehoord", is zijn kommentaar.
Mochten beide partijen niet tot over-

eenstemming komen, dan gaat volgens
Hans Kok de NAV op het plan broe-
den waaruit een nieuwe organisatie

moet komen. ,,Want we willen graag
blijven racen en daarom gaan we ook
door", aldus Hans Kok die nog weet te

melden dat er drie gegadigden gepolst

zijn voor het direkteurschap.

Kampioenen

De zondag nog vier te verdelen natio-

nale titels gingen naar Hans de Jager in

de klasse produktietoerwagens tot 2500

(Advertentie)

VOORZITTERS, PENNINGMEESTERS, DIREKTEUREN
en alle andere organisatoren van uitstapjes en feesten:

Een füne dag in TRESLONGHIllEfiOM
Ie. 's Morgens en/of 's middags fijn swn«n bowltn in ons «upmjezellige bowling-

centrum (12 volautomatische lianen, 2 ban, intieme zitjes).

Bowlen is een spel voor jong en oud! ledc i een km heti Onte mmasar/sptlleidar

zorgt voor de nodige instniktie en organiseert tijdem het spM «en aantal

„wedstrijdies", waarbij een ieder, ook de minder „bekwame", een prijsje kan
behalen.

2e. 'j Avonds een fseirelijk dtner-danunt in aen van de zalen van ons rsttwrant,

desgewenst met optredende artiesten.

KOMPLETE VERZORGING: Indien u wilt

kunnen wij voor een perfecte organisatie

zorg dragen! U kunt dit met een genist hart

aan ons toevertrouwen.

BEL VOOR ALLE INFORMATIE: (02520) 15347 (restaurant) of 16214 (bowling).

fRESLONG-HILLEGOM

M KOSTtH

G»Off5.eowt,Nr»^
^^

f"-ES GOEDE wii,
—

•———I:!:.'J**'

Heren gemakkelijk naar zege

erlies ZVM-dames

nde slotminuten
ZANDVOORT - De dames van ZVM-
handbal hebben in een gclijkopgaand
duel tegen Volewijckers 2 een zeker
lijkend gelijkspel in de laatste minuut
weggegeven. Door belangrijk balverlies

Wist Volewijckers de sland van 7-7 op
7-8 te brengen. De heren speelde een
aantrekkelijke partij en hadden weinig
moeite met Amersfoort 13-8. Cor van de
Kockelt had met acht treffers een bc-

lai^gr^k aandeel in de overwinning.

De strijd tussen ZVM en De Volewijc-

kers gaf weinig krachtsverschil te zien.

Het ene moment was De Volewijckers

cjicht bij een doelpunt en even later

waren de beste kansen weer voor

ZVM. De Volewijckers kwam sterk uit

de startblokken en zag tweemal een
schot tegen het houtwerk belanden.

^VM begon wat te gehaast, maar kreeg

met het verstrijken der minuten toch

ifieer vat op spel. Voor beide teams was
het moeilijk spelen. De harde wind en

de natte gladde bal leidden er toe dat

zrowel Volewijckers als ZVM vaak bal-

verlies leden. Truus Drayer opende
Voor ZVM de score en dit enige doel-

punt zou tot vlak voor de rust geen
v^'ijziging ondergaan.
Volewijckers probeerde de achterstand

wel teniet te doen, doch doelvrouwe
Hetty Braun verrichtte enige goede
reddingen. Tot aan de laatste drie

riiinulen waren beide teams weinig

.schotvaardig. Toen echter kwam Vole-

wijckers gelijk maar direkl daarna
zorgde Astrid Molenaar voor 2-1. Dit

leek de ruststand te gaan worden, maar
een van richting veranderd schot maak-
te de ZVM-kcepster kansloos. 2-2.

Na de doehvisscling werd er meer
gescoord en ging de strijd gelijk op.

ZVM nam vlot een 4-2 voorsprong

door treffers van Truus Drayer en Erna
buker, maar kon deze voorsprong niet

lang vasthouden. Volewijckers bleef

goed partij geven en werkte de achter-

iland in korte tijd weg tot een 4-5

voorsprong. Er ontwikkelde zich een
spannende finale. ZVM kwam op gelij-

ke hoogte door Janneke de Reus, die

laag en hard inschoot. De Amsierdani-
!ie wisten steeds opnieuw de leiding te

nemen, maar even zoveel wist ZVM
ierug te komen. Elly Bol maakte twee-

maal gebruik van een numerieke meer-
derheid, waardoor de stand 7-7 werd.
Er volgde een spannende slotminuut
met balbezit voor ZVM, zodat op z'n

minst een gelijkspel in het verschiet

lag. Onnodig verspelen van de bal

stelde Volewijckers in staat snel uit te

breken wat 7-8 betekende. De tijd was
voor ZVM toen te kort om nog op
gelijke hoogte te komen.

Heren

ZVM kwam in het duel tegen Amers-
foort goed voor de dag en had weinig

moeite met de gasten, 13-8. Zeer ont-

spannend spelend is de zege vrijwel

niet in gevaar geweest.

In de beginfase kon Amersfoort nog
wel bij blijven, maar na de 3-2 stand

bouwde ZVM rustig aan de overwin-

ning. Laurens van den Bos, Ernst Pehle

en Djurre Boukes namen de eerste'

doelpunten voor hun rekening. Bij de

stand 3-1 kreeg Amersfoort een unieke

kans tot de tweede treffer te komen,
maar doelman Pieter Trommel stopte

de strafworp. Toch kwamen de gasten

op 3-2 na een goed opgezette aanval.

Noch voor de rust voerde de prima op
dreef zijnde Cor v.d. Koekelt met
keiharde schoten de stand op lot 5-2.

Amersfoort sputterde nog wel tegen
maar het was opnieuw Cor v.d. Koe-
kelt die zijn stempel op de wedstrijd

drukte. Met vier doelpunten op rij

zorgde hij voor de beslissing, 9-4. ZVM
nam hierna wat gas terug, waardoor de
Amersfoorters wat terug konden doen,
9-6. Ernst Pehle, die deze middag
persoonlijke dekking kreeg, kon zich

toch losmaken van zijn tegenstander en
zorgde voor 10-6.

In de slotfase speelde ZVM de wed-
strijd rustig uit, doch het vergat niet om
af en toe te doelpunten. Tweemaal Cor
v.d. Koekelt

11^4(^f-if
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Erna Ütiker (ZVM) volledig geconcentreerd op weg naar een doelpunt Folo: Europress

cc, Bert Moritz in de klasse boven 25(X)

cc, Ros de Giaxa de Salvi bij de .sports

20<X) en Basil Mann bij de formule Ford
2000. Het betekende voor de Zuidafri-

kaan zijn derde titel in één seizoen. Al
eerder veroverde hij de Duitse Golden
Lion trofee en het Benelux-kampioen-
schap. Het ligt in de bedoeling van
Basil Mann om volgend jaar formule-3

te gaan rijden. Voor een aantal races,

waaronder Monaco heeft hij reeds een
sponsor weten te inieres.scrcn.

Ron Kluit die achter Mann als tweede
eindigde in zowel het Nederlands als

Benelux kampioenschap hoopt volgend
seizoen zijn vleugels eveneens interna-

tionaal uit te slaan. De. Haarlemmer
weet zich daarbij geruggesteund door
zijn drie huidige sponsors. Van hun
totale budget zal het afhangen welk
avontuur het zal worden.
Bij de zwaarste toerwagenklasse hoven
2500 cc werd het kampioenschap be-

paald door de juiste bandenkeuzc. Bert

Moritz nam de beste gok door interme-

diates onder zijn Camaro te monteren.
Op de natte, maar achterin het circuit

snel drogende baan bleek deze keus de
beste. Hierdoor kon de Amsterdam-
mer gemakkelijk weglopen van de op
slicks vertrokken twee overige titelkan-

didaten Loek Vermeulen en Fred Fran-

kenhout. Toen Verneulen halverwege

de race zijn motor opblies was dat dan
ook van weinig betekenis voor het

kampioenschap. Moritz reed immers
een gewonnen race. Zijn titel was
verdiend.

Uitslagen Formule Ford 2000: 1. Leeu-
wenburg-Crosslé, 2. Kluit-Delta, 3.

Mann-Delta, 4. Éuscr-Crosslé, 5. Van
Silfhout-Crosslé.

Eindstand: 1. Mann 114 punten, 2.

Kluit 86, 3. Huub Vermeulen 85, 4. Jim
Vermeulen en Wiebe Boersma 70.

Produktietoerwagens tot 1300 cc: 1.

Van Leeuwen-Talbot Rally-3, 2. Fon-
teyn-Talbot Raily-3, 3. Bijster-Talbot

Rally-3; tot 1600 cc: 1. Kroesemeijer-
VW Folg GTi, 2. Van Kleef-VW Golf
GTi. 3. Bolderheij-VW Golf GTI tot

3500 cc: Van der Beek-Mazda RX7, 2.
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Ik vohlii^pillTOcht op de Grote Kroic|it
::i^:^:::y'S'.<>-':ji'::Mik!^

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Grote Krocht 17

2042LTZandvoort

De nieuwe Succes-

agenda SS binnen

Uw adres voor:

BOEKEN
TUDSCHRIREN
STRIPBOEKEN

KANTOOR-
ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOnO

's Lands grootste kruidenier blijft

ƒ Biefstuk 100 gram

;
Kogeibiefstuk 100 gram «..

/
Rosbief kno

albert heijn .-

Grote Krocht 9-15 op de Rleintjes letten.

reisbureau
fiouringearverhuur

Denkt u aan winterzon
en wintersneeuw?

Wij hebben veel sneeuw- en zonzekere bestemmingen
per vliegtuig /touringcar of trein

Grote Krocht 20, Zandvoort, telefoon 02507-12560/13203

HET ENIG ECHTE TROUWBEDRIJI
Wii kunnen II bieden:

^ De bekende witte Merccdcsscn

* Mercedes Oid-timer 1935 type 320

5(c- Trouwkoetscn bespannen met 2 of 4 paarden

Ook in combinatie moeelijk.

Taxi Centrale BV
Grote Krocht 18. Zandvoort, telefoon 02507-12600

Roemer Visserplein, Heemstede, telefoon 242400

AdmJii. Zandvoorlsclaan 140, Heemstede,

tclet'oon 023-241760, tussen 10.00 en 16.30 uur.

Taxi dag- en nachtscrvicc. Tevens rijwielverhuur.

'ERICA'

Wij hebben een

grote kollektie

droogbloemen!

Grote Krocht 24,

Zandvoort.

b

b
Geen kattebakvulling maar

kattebakkorrels
die doen wat!!!

voor voeders - vitannines - kammen - borstels - manden - enz.

En... deskundig advies!
DIERENSPECIAALZAAK

WEZEIMBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort

^^^^m
mmtDERDAG T/MZATEROmmOORDEEL

. >i,:XjS4^i;>^

Riblappen
kilo16.50

Borstlappen
kilo 13.50

Gehakt h.o.h.

kilo 9.00

^Magere
varkensrollade

kilo 14.00 ...lUavO

Rosbieflappen ^ r Qr
kilo 13.00 lü.UÜ

Stukje rosbief «i-* nr-
kilo 20.00 I/.«jO^

fl"ïöi/fsipek
g::; .•'v,gram2.J0. ten

• -I*^ gram 2.40.

Mager runder-

hart kilo 8.00 ....

f- . »'a'

eau
T.75

GROTE KDOCHT ) Inaut A.H.)

.HawMC.HaMtliMn'.tiMi.Vn!^^ .

^ Mi ..

't Luifeitje
Nu ook wol van

'Het Nederlandse Schaap'

100 gram 5.55
Grote Krocht 26 - Zandvoort

Rijwielhandel BOS
voor o. a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff

,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwieien.

Tevens KIS-sleutelservice

en rijwieiverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

REINIGEN STOMEN - PERSEN

Aieanette
GROTE KROCHT 21 ZANDVOORT

TELEFOON 02507 • 25 74

?^

Bh

a/tlna Wji

's morgans gebracht • 's middags al schoon.

W(| 7i\n geopend van 8 30 tol 12 30 uur en van 73 00 toi

18 00 uur. Vrijdagavond open van 19 00 toi 21 00 uur
Zaterdags qesloion

UITNODIGING
Vrijdag 9 oktober houden wij gezamenlijk

OPEN HUIS
in Hotel Keur, Zeestraat van 20.00 - ca. 22.00 uur.

leder kwartier tonen wij u enkele

modellen uit onze winterkollektie

Een kopje koffie staat voor u

klaar

/@yéwmêtmade.

Grote Krocht 19, Zandvoort,
telefoon 02507-17878

Wij hebben voor u een aantal

selecte wijnen op de proeftafel en

uiteraard de ideale kaassoorten

hierbij

Graag tot ziens vrijdagavond

Te huur

gemeubileerde

kamer
Te bevragen bij'

02507-16033/15182

Hon
voor de tiefhebbers

rse zuurki
1.25

• li I
bij

500 gram

AART VEER
Grote Krocht 23, telefoon 14404

Xf^^'Q.; i'.y-^
f* ->»:
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Hiii iR R0cWiWatllir2ocht op de Grote Krocht
,,-<4«,i.- i..,»;<i:j

PATISSERIE

EVEfy BIJPRATEN
doet men natuurlijk bij La Reine met

goede koffie en vers gebak.

Onze gebak-specialiteiten kunnen worden
meegenomen, ook op zondag.

KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL. 02507 -12253.

TE KOOP AANGEBODEN IN ZANDVOORT:

De Favaugepiein 13 I

ROYALE 4-KAMERFLAT
óp de 2e woonlaag.

Uitzicht op zee. Centrum dorp.

Vraagprijs f 169.000,- k.k.

Verdere inlicfitingen:

A/lakelaarskantoor CENSE
Tel. 02507 - 1 26 14

Met spoed gezocht

woonruimte

voor 2 leerling

verpleegkundigen.

Telefoon 02507-17275

Te huur per

15 oktober

groot

zomerhuis
voor 2 puibonen,

750, p tn

Br. o. nr. Z 557

bur. V. d. bl.

Reddy en Paul

Zonneveld

van slrflrKjpaviljoen IA
^oek(Jn vri|e

woonruimte
voor 1 V; idcir

Telefoon 02507-16456

na 17.00 uur

Geen zorgen. .

.

voor morgen.

Koop een bloemetje bij

J.BLUYS
Ilulrcslrual 65- /aiid^oerl

li'l. (12507-1 21)6(1

Ik'spccialiM voor al uw hloi'iinwrken.

Trimsalon Ellen

Ir. Friedhoffplein 10

2042 BN Zandvoort
Telefoon 02507 - 12773.

TE KOOP GEVRAAGD:

2- a 3-KAMERFLAT
Uitzicht op zee.

Prijs: /^ 85.000,- a / 90.000,-.

Br. onder nr. Z-555bur. v. d. blad.

5 minuten

POSTERFOTO
Klaar terwijl u wacht!

Posterfoto 30x40 cm
slechts

Pasfoto's
4 stuks

20.

10.

Galerij Kerkstraat, winkel 8.

TE HUUR
voor permanente bewoning:

GESTOFFFEERD VRIJ HUIS
met cv., in prima staat van onderhoud.

Ind.: grote doorzonkamer, luxe keuken, gas-

forn., ijskast, wasmach., vaatwasmach.,

hal, toilet; Ie etage: gr. slaapk., garderobe-

kamer, balkonkamer, vaste wast., kleine slaap-

kamer, luxe badkamer; grote zolder.

Veel kasten. Voor- en achtertuin.

Eventueel te koop.

Brieven onder nr, Z-556bur. v. d. blad.

Te huur gevraagd

4-kamerflat
voor permanente
bewoning. Onge-
meublleerd. Huur
800/1000 p.m.
Br. o. nr. Z554
bur. V. d. bl.

Te koop

garage
onder DoKirama

f 7500,-

Telefoon 16997

Te huur gevraagd voor

1 persoon

permanente

woonruimte

Br. o. nr. Z551
bur. V. d. bl.

Maisonnette aan

duinrand
Rustige ligging aan de Cort. v, d. Lindenstraat

2/30 te Zandvoort.

4-KAMERMAISONNEnE
met cv., garage en berging. Ligging op 3e en
4e verdieping. (Geen bovenburen). Voorzien
van balkon op het westen met uitzicht over
dorpen en duinen. Gunstige hypotheek moge-
''' Vraagprijs/ 142.500.- k.k.
Inlichtingen:

MAKELAARDIJ O.G.

H. W. COSTER BV
Telefoon 15531

Huurwonjngruil in Zandvoort
Aangeboden In hart van het dorp een fraaie 4-KAMER-
woning (w.o. 1 kamer van 6 x 6 m) met cv Ind.: hal,

kouken, badkamer, toilet, bergruimte aan brede gang.

Huur f 600,- p. m. (excl. service). Gevraagd een zelfde

comfortabele woning (bij voorkeur vrijstaand) elders in
'

Zandvoort. Llolst inet tuin.

Brieven (met uitvoerige inlichtingen) onder

nr. Z552aan bureau van dit blad.
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;attse mulene en baccara in toekomst

Jktober feestmaand

;^fmf^^:^0^^m

VNDVOORT - Oktober is een fceste-

jke maand voor de casino's in Neder-

ind en voor het Casino in Zandvoort in

et bijzonder. Op 1 oktober was het

recies vgf jaar geleden, dat het Casino

o Zandvoort de deuren opende en ook

Ie Nationale Stichting Casinospelen be-

itaat vijf jaar.

(

Jer gelegenheid hiervan werden in

Zandvoort op 1, 2, 3 en 4 oktober de
/gasten op feestelijke wijze ontvangen.

lEr was champagne, aangeboden door
lieden van de Folklorevereniging De
' Wurf , een klavertje vier en een speciale

editie van de lustrumkrant.

Bovendien is er in het Casino een

boeiende expositie van Mertens Galle-

ry, een verkooptentoonstelling van

olieverfschilderijen, aquarellen en te-

keningen van de negentiende eeuwse
Franse school, die tot 1 november
dagelijks is geopend van 14.00-02.00

uur. De expositie geeft een boeiend
overzicht van deze periode in de kunst

en naast heel bekende meesters als

Moreau, Paul Cézanne, Paul Signac,

zijn ook minder bekende namen verte-

genwoordigd. De tekeningen van Char-
les Léandre, gemaakt in de eerste

wereldoorlog, zijn voor de liefhebber

uniek. In deze collectie, bijeengebracht

door mevrouw Mertens-Gerards, ligt

het accent op aquarel en tekening en
vindt men werk van Barbizon tot Ku-
bisme en van Impressionisme tot Ecole

Rouen. De veelzijdigheid van de Fran-

se school komt hier heel goed tot

uitdrukking. Bovendien is mevrouw
Mertens dagelijks aanwezig om desge-

wenst inlichtingen te verstrekken.

Nieuwe spelen

Belangrijk nieuws voor de liefhebber

van een casino is ongetwijfeld het

bericht, dat de Nationale Stichting Ca-
sinospelen in de casino's in Zandvoort,
Scheveningen en Valkenburg twee
nieuwe spelen gaat invoeren.

Naast de bestaande Franse roulette en

Black Jack zullen in de komende maan-
den Amerikaanse roulette en baccara

gespeeld kunnen worden. In de toe-

komst hoopt men er ook speelautoma-

ten die geld uitbetalen te installeren.

Invoering hiervan is afhankelijk van
een wetswijziging, die enkele maanden
geleden is ingediend bij het parlement.

Amerikaanse roulette kan met maxi-

maal zeven personen tegelijk worden
gespeeld. ledere speler krijgt daarbij

een eigen kleur fiche. Baccara is een
kaartspel, dat ook in buitenlandse casi-

no's erg populair is. De Raad voor de
Casinospelen, het advies- en controle-

orgaan van de regering, heeft toestem-

ming voor de invoering van de nieuwe
spelen verleend. Tot nu toe mochten in

Begroting 1982

vervolg van pag. 1

beperkingen van het school-

zwemmen, voortzetting subsidie gods-

dienstonderwijs, beleid inzake het ver-

spreide woningbezit, voortzetting deel-

name adviseur voortgezet onderwijs,

terugdringen van de uitgaven muziek-

school Zuid-Kennemerland, terwijl een

afbouw van de standplaatstoelage van

de verloskundige wordt bepleit.

Collegeprogram

In de nota wordt ook ingegaan op de
stand van zaken van het collegepro-

gram. Dit is namelijk de laatste begro-

ting van het huidige college, en ook de

afgelopen periode werd voor het eerst

met een collegeprogram gewerkt. Men
heeft een aantal zaken op een rijtje

gezet waaruit blijkt dat aan sociale

woningbouw de hoogste prioriteit

wordt verleend. Een achttal woning-
bouwprojekten is momenteel in uitvoe-

ring of in verregaande staat van voor-

bereiding.

Somber gestemd is het college over het

invoeren van de zogenaamde dagtoeris-

tenbelasting. Berichten uit Den Haag
doen vermoeden dat Zandvoort dit

plannetje beter van de wensenlijst kan
schrappen. Goedkeuring hieraan zal

wellicht onthouden worden.

De begroting zal de komende weken in

de diverse raadscommissies worden be-

handeld, en wel op dinsdag 13 oktober

AZ, donderdag 15 oktober PW, woens-

dag 14 oktober Maatschappelijk Werk,
en op maandag 19 en dinsdag 20 okto-

ber in de commissie financiën.

Surfers gered
ZANDVOORT - Zowel op woensdag
als op vrijdag moest de ZRB in aktie

komen voor surfers die zich te ver in

zee hadden gewaagd, of te ver waren
afgedreven en door gebroken masten
de kust niet meer konden bereiken.

De eerste onfortuinlijke surfer werd
door een medesurfer aan land gebracht

op het ipoment dat de ZRB de boot te

water had. Men heeft toen toch maar
de plank voor de man uit zee gehaald.

Op vrijdagmiddag was het een Duitser

die totaal verkrampt uit zee moest
worden gevist. Deze man bleek geen
zwemvest te dragen en een surfplank te

hebben die uitsluitend geschikt was
voor het binnenwater.
De waarschuwende woorden van vori-

ge week worden dus nogmaals her-

haald: gebruik in het koude jaargetijde

geschikte surfkleding, zwemvest en
waarschuw een kennis dat u op zee gaat

surfen zodat vanaf de kust een oogje in

het zeil gehouden kan worden.

de casino's alleen Franse roulette en
het kaartspel Black Jack gespeeld wor-

den.

Zilveren jeton

Ter gelegenheid van het vijfjarig be-

staan is in een oplage van duizend stuks

een zilveren jeton vervaardigd van

honderd gulden. Deze jeton kan in alle

drie de casino's worden gekocht, zo-

lang de voorraad strekt. De zilveren

jeton heeft een speelwaarde van hon-

derd gulden en men kan er in alle drie

de casino's desgewenst mee spelen.

Toerisme

In de lustrumkrant, die aan de bezoe-

kers wordt overhandigd, zijn verschil-

lende interviews opgenomen met per-

sonen, die een belangrijke rol in de
totstandkoming van het casino hebben
gespeeld.

De vroegere staatssecretaris van econo-

mische zaken, die het Casino in Zand-
voort destijds heeft geopend, Th. Ha-
zekamp, pleit er hierin voor om een

deel van de opbrengst van de casino's

voortaan te bestemmen voor toerisme

en cultuur in de regio's waar ze geves-

tigd zijn. Met dat geld kunnen volgens

hem dan allerlei manifestaties op touw
worden gezet, waardoor het casino

meer een functie binnen het geheel van

de toeristische attrakties van een regio

kan krijgen.

En dat terwyi Zandvoort de inkomsten
zo hard nodig heeft om de begroting

voor 1982 sluitend te krügen.
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Zandvoorter

overleden
ZANDVOORT - Zaterdagmorgen
werd door de politie een 72-jarige

inwoner uit de Kanaalweg dood op bed
gevonden. De man bleek al twee dagen
daarvoor te zijn overleden.

Buren hadden de politie gewaarschuwd
dat zij al een paar dagen geen levenste-

ken hadden waargenomen in de wo-
ning. De 63-jarige zuster van de overle-

dene werd in verwaarloosde toestand in

bed gevonden. De vrouw werd overge-

bracht naar een Haarlems ziekenhuis.

De huisdieren, een hond en een parkiet

werden overgebracht naar het Kenne-
merdierentehuis. Volgens de politie is

van misdrijf geen sprake en is de man
een natuurlijke dood gestorven.

Een Franse roulettetafel, zoals deze opgesteld staan in de casino's van Zandvoort, Scheveningen en Valkenburg. Binnenkort
kan men dus ook Amerikaanse roulette en baccara spelen.

Langs de Vloedlijn

Een meelevend woord
is dikwijls aangenamer
dan een flinke gave,

maar een goed mens
geeft ze beide.

Jezus Sirach

Feestelijke kinderboekenweek
ZANDVOORT - „Je eigen tijd", dat is

het thema van de kinderboekenweek,
die gehouden wordt van 7 t/m 17

oktober.

De opening van de kinderboekenweek
gebeurt dit jaar in Alkmaar. Het on-

derwijs, de bibliotheken, de boekhan-
del en het cultureel werk sluiten met tal

van aktiviteiten aan bij deze opening.

Rondom het thema ,,Je eigen tijd" is

een informatiepakket samengesteld,

met onder meer een speelwerkbrief,

die suggesties geeft over de uitwerking

van het begrip ,,tijd". Hoe meet je

tijd? Hoe hebben mensen dat door de
eeuwen heen gedaan? Hoe wordt tijd

beleefd? Welke tijdsbegrippen spreken
kinderen aan? Hoe breng je je tijd

door?

,,Je eigen tijd" is ook de naam van de
kinderboekenweekkalender die als bij-

zondere uitgave in de kinderboeken-
week verschijnt. Een boek en kalender
in één. De kalender begint bij de
kinderboekenweek 1981 en eindigt bij

die van 1982. Aan het eind blijft er een
60 pagina's tellend boek over. De
verhalen zijn geschreven door Alet

Schouten, Simone Schell, Thera Cop-
pens en vele anderen. Een groot aantal

illustrators verzorgde de illustraties. De
kalender is geheel in kleuren uitge-

voerd en bestaat uit weekkalenderbla-

den met een spiraalband, elk met een
eigen verhaal, afgestemd op perioden

van twee weken.

Bovendien kent de Zandvoortse open-
bare bibliotheek nog een speciaal kin-

derprogramma:
Vanmiddag 8 oktober, is er om 16.15

uur een poppenspel. Marijke Kotts
vertoont .,Mannetje Mansbak", het

spel is bijzonder geschikt voor kleuters

en eerste- en tweedeklassers.

Woensdag 14 oktober: speelfilm „De
gebroeders Leeuwenhart", naar aanlei-

ding van het boek van Astrid Lindgren.
De film is geschikt voor kinderen van
10 jaar en ouder.

Er zijn twee voorstellingen, de eerste

Begroting in

diverse

commissiever-

ringen

van 13.30 tot 15.30 uur, de tweede van
16.00 tot 18.00 uur. Toegangsbewijzen
moeten op de bibliotheek worden afge-

haald.

Donderdag 15 oktober: de musical

,,Hoe Mieke Mom haar maffe moeder
vindt", naar het boek van Guus Kuyer.
Deze wordt uitgevoerd door leerlingen

van de IVO'/ MAVO 't Heuveltje uit

Aerdenhout. Aanvang 16.00 uur, ge-

schikt voor kinderen van 10 jaar en
ouder.

Tijdens de kinderboekenweek zijn er in

de Zandvoortse bibliotheek tentoon-

stellingen van de kinderboeken van

Astrid Lindgren. Enkele scholen

werken mee aan een projekt over de
krant en de werkstukken die hierbij

gemaakt worden zullen ook in de bi-

bliotheek geëxposeerd worden.
Toegang tot alle aktiviteiten is gratis.

Commissieleden kiezen

voor fasebouw Steickie
ZANDVOORT - Zowel de commissiele-

den van Publieke Werken als die van
financiën zijn vastbesloten zo snel moge-
lijk te zorgen dat het huidige Stckkie

wordt opgeknapt of opgelapt voor

ƒ 36.000,— om de voortzetting van de
wijkaktiviteiten niet te belemmeren.
(Attema stemde tegen).

Dat dit al met al toch nog wel enkele

maanden in beslag zal nemen, daar
moet het bestuur van 't Slekkie dan
maar begrip voor opbrengen, de discus-

sie werd min of meer in de sfeer ,,van

wij kunnen geen ijzer met handen
breken" getrokken. Dit tot teleurstel-

ling van de afgevaardigde van het be-'

stuur. Jan Bergwerff, die op de verga-

dering van de commissie financii^n aan-

wezig was.

Tegenstelling

In tegenstelling tot de commissieleden
van PW, die ook de mogelijkheid van
de door de wethouder voorgestelde

,, Variant B" (aankoop van een aantal

gebruikte lokalen ter vervanging van de
huidige accommodatie) nog wilden on-

derzoeken, waren de commissieleden
financiën unaniem van mening dat voor
,,Variant D" (fasebouw aan de Van
Pagéesporthal) de voorkeur dient.

Nieuw idee

Jan Jongsma bracht een nieuw idee ter

tafel, namelijk ..Variant D", maar kon
ook de mogelijkheid onderzocht wor-

den, aan de Van Pagéehal een prefab-

wijkccntrum te houwen?

Hoewel wethouder Aukema dacht dat

het geheel , .foeilelijk" zou worden, zal

toch binnen de kortsimogelijke tijd

door hem deze mogelijkheid worden
onderzocht. Bij de begrotingsvergade-

ring kunnen de raadsleden dan beslis-

sen of ,, Variant D" (e bekostigen uit

het fonds reserve stadsuitleg zal wor-
den zoals door de wethouder in zijn

,,notitie" is genoemd, of ,,Variant D"
te realiseren in een prefab-uitvoering.

Kosten

Ondertussen zat men dan toch wel met
de opknapkosten, begroot op
ƒ 36.000,— in de maag. ,,Veronderstel
nu eens dat een prefabgebouw niet

foeilelijk is, van goede kwaliteit en veel

sneller gebouwd kan worden dan gewo-
ne bouwprocedure, dan zou zesender-

tigduizend gulden nu aan opknapwerk
uitgegeven, wel weggegooid geld zijn.

Uitvoerig werd hierop ingegaan, met
als uiteindelijk resultaat dat in de
komende raadsvergadering een princi-

pebesluit genomen zal worden waarin

ƒ 36.000,— beschikbaar wordt gesteld

voor het opknapwerk.
Goedkeuring van GS duurt toch vier

weken, en juist in die tijd is de begro-

tingsvergadering, en kan de raad een
principebesluit nemen ten aanzien van
liet Stekkie.

Op zijn vroegst kan het Stekkie dus
eind november /begin december de
opknapbeurt tegemoetzien, nu alleen

maai hopen dat het huidige gebouw de
najaarsstormen en regenbuien zo lang

weerstaat.

gadei
ZANDVOORT - Komende week zul-

len de eerste vergaderingen worden
gehouden naar aanleiding van de be-

groting 1982.

Di^^dagavo^d 13 oktobei gebeurt dit

in de commissie Algemene Zaken en
Ruimtelijke Ordening, terwijl op don-

derdag 15 oktober de commissie pu-

blieke Werken zich met deze materie

zal bezighouden.
Aanvang van beide vergaderingen
20.00 uur in het raadhuis.

WD stemt tegen

Koopprijsgri opgetrokken
ZANDVOORT - Het optrekken van de
koopprysgrens tot een bedrag van

ƒ 265.000,— stuitte in de gemeente-

raadsvergadering van 29 september op
weerstand van de voltallige VVD-frak-
lie. Woordvoerster Rila de Jong stelde

dat de gehele woningmarkt is ingezakt

en door deze maatregel het potentieel

aan kopers wordt beperkt. Daarnaast

valt er voor de woningzoekende in

Zandvoort weinig van te verwachten.

„Het is bepaald geen oplossing voor de

woningnood in onze gemeente, sterker

nog, je brengt er inwoners die door

verandering van werkkring etc. hun
huis willen verkopen alleen maar dieper

mee in de ellende."

Het opschroeven van de koopprijs-

grens tot ƒ 265.000,— en de huurprijs-

grens tot ƒ 750,— /maand is een rege-

ling die door andere gewcstgcmeenten,

behalve Bloemendaal is aanvaard, zo-

dat Zandvoort met het akkoord gaan

van dit raadsvoorstel deelneemt aan

een gewestelijke legeling.

Woningen die onder deze grenzen val-

len dienen in de toekomst dun ook te

worden aangeboden aan wonigzoeken-
den in de regio.

Juist dat ,.op één lijn liggen" van de

andere gewestgeinecnten werd door de
VVD-fraktie sterk in twijfel getrokken.

, .Bloemendaal hcefi tegen gestemd en
van Heenistede en Benncbroek is be-

kend dat men slechts aarzelend ak-

koord ging, omdat men geen .spelbre-

ker wenste te zijn".

De overige raadsfrakties hadden
slechts lovende woorden voor dit raads-

voorstel, waarvan alleen huisarts Flic-

ringa zich afvroeg wat men nu nicl

Bloemendaal gaat doen. Wethouder
Van der Mijc verdedigde het voorstel

tegenover de VVD door op te merken

dat het een noodzakelijke maatregel is.

,.\Vij moeten nu eenmaal proberen om
woningen die leeg komen te bestem-

men voor bewoners uit de regio, en dan

nog hel liefst voor Zandvoorters. Ver-

wacht van de maatregel geen gouden

bergen, maar alle kleine bect|es hel-

pen", aldus de christendemokraat.

Overigen.s waren er geen bezwaren

tegen het verhogen van de huurprijs-

grens.

Sociaal-cultureel plan

Het door de planvoorbereidingscom-

missie voorlopig vastgestelde sociaal-

cultureel plan 1982/85 was reeds in

september in een algemene vergade-

ring van de cominis.sies behandeld, dus

bracht weinig nieuws naar voren. De
lovende woorden \an een paar weken
geleden werden nog eens herhaald,

doch Ineke Wind bleek nog geen dui-

delijk antwoord ontvangen te hebben

op de vraag ..Wat doen we met de

zwembadprijzen". terwijl Rita de Jong

zich afvroeg ,,wat de status zal zijn vun

de te benoemen cultureje ra.id". Uitge-

breid was hierover in de vergadering

gediscussieerd, maar een rechtstreeks

antwoord was niet gegeven, en ook nu

kon of wenste wethouder Aukema
hierop niet nader in te gaan.

Of de /wcmbadprij^en in de toekomst

verlaacd zullen worden, blijft voorlopig

nog een open vraag. WelhouJer Tei-

nies zei dat momenteel niet de raad van

beheer van De Duinpan besprekingen

worden gevoerd meer bezoekeis naar

het zwembad te trekken, daarbij wordt

gedaclii aan een vastcrechitarief. De
moeilijkheid is het tekort niel grolci (e

maken dan het al is, maar in de naaste

toekomst kan men wellicht een ant-

wooid op de/.e vraag tcgcinoet/icii.

Overigens dempte wethouder Aukema
de vreugde bij de raadsleden, door op
te merken, dat het gevoerde ,,ad hoc"

beleid uit het verleden, misschien zuini-

ger gewerkt had, dan de nu zo veel

geprezen , .planmatige aanpak".

Fietspad

ZANDVOORT - Het nieuwe fietspad

dal zal lopen vanaf de Blinkcrt\«eg op

de voormalige trambaan tot aan de

Bentvcidweg te Bentveld (tegenover de

Lange Laan), zal binnenkort worden
gerealiseerd.

Op vrijdagmorgen 2 oktober vond de

openbare aanbesteding plaats. Hel

werd een ..volle bak'", want niet min-

der dan vijtendertig inscluijvingcn wer-

den ontvangen. De tirnia Vcrnieei uil

Hoofddorp, die met f S'J.OOO.— cvclu-

sief de BTW de laagste insdinjvcr

bleek te /.ijn, was degene die in de

toekomst de gunning tcgenux-t kan

zien.

Het werk kan nog niet gegtiiid uouicM

omdat hel oen ministerieel subsidie-

objekt IS. Vijten/'c\eiitig pruccnl zal

door het Rijk, \ij1ticii puuent door de

provincie en tien procent door de

gemeente Zandvoort wolden betaald.

De gunning is slechts een lormaliteil'",

zo vei zekerde directeur Publieke

Welken, Wertheini. .,incl een beetje

geluk voor de (lelseis int Nieuw Noord
liie nu /onder gevaarlijke kruisingen

leclitstieeks naar BenUeld kunnen liet-

MetooginiM

mmé.nt^iaKatsvtmrisnirsirm^.-sj.var'gjijf^i-jYiiij^^'^f

'n Rare datum

Er is een bekend Hollands volks-

rijmpje, dat u waarschijnlijk ook
wel zult kennen en dat als volgt

luidt: ,, Dertig dagen heeft novem-
ber, april, juni en september, fe-

bruari vier maal zeven, een schrik-

keljaar nog één daarncven. De rest

heeft eenendertig dagen, elk die dit

weet, hoeft nooit te vragen."
Waarschijnlijk hebben mensen,
werkzaam bij Zandvoorts Nieuws-
blad, dit versje niet gekend, want in

het laatste nummer, dat uitkwam op
donderdag 1 oktober, stond als ver-

schijndatum ,,Donderdag 31 sep-

tember 1981!" Waren ze in de war
door het mooie late septemberwcer
en hebben daarom gedacht: we
zullen er nog maar een dagje bij-

plakken? In elk geval is het velen

onder ons opgevallen. Sommigen
vonden het stom. anderen weer
leuk. maar hoe de fout ontstaan is,

valt niet meer te achterhalen. Was
het een abuis, of een grap? Wc
weten het niet, maar maken in elk

geval onze excuses. Het mooiste
commentaar vond ik die van een
lezer, die deze krant zuinig een
aantal jaren gaat bewaren als curio-

siteit. ,,Die wordt geld waard op
den duur", zegt hij, dat gaat bij

misdrukken van postzegels e.d. im-

mers ook zo? ,,Ik hoop, dat hij

gelijk heeft, maar veel hoop heb ik

er niet op.

De Garnaelkoningin

Tot mijn grote genoegen en velen

zullen dat genoegen wel met mij

delen, vernam ik van de voorzitter

van ,,De Wurf', de heer Koning dat

het bestuur van de vereniging beslo-

ten heeft, in het voorjaar van 1982

een aantal opvoeringen te geven
van het blijspel ,,De Garnaelkonin-

gin, geschreven door mevrouw E.

Jongsraa-Schuiten. Een oud paardje

werd daarmee weer opnieuw van

stal gehaald, maar wat voor een

paardje! Want het is niet alleen het

lievelingstuk van mevrouw Jongs-

ma, maar het is ook zeer geliefd bij

het publiek. Het is een heel apart

stuk, dat zich ditmaal nu eens af-

speelt in de meer gegoede kringen

van de oud-Zandvoortse burgerij.

In de kringen van onze reders en
mevrouw Jongsma is er zeer aan
gehecht.

Geen wonder, want het is een door
en door echt oud-Zandvoorts blij-

spel, waarin de humor niet ont-

breekt en bovendien is het door de
bijzondere aankleding van het to-

neel het bekijken ten volle waard.

Persoonlijk ben ik met deze keuze

van ,,De Wurf bijzonder ingeno-

men. In het verleden werd er met
deze opvoeringen steeds een groot

succes geboekt. De repetities zijn

intussen reeds begonnen. De regie

is ditmaal in handen van de heer Ab
Bos. De uitvoeringen zullen in het

komende voorjaar plaatsvinden in

het verenigingsgebouw ,,De

Krocht". De juiste data hoort u

nog. Ik kom er tegen die tijd nog
wel nader op terug. En intussen:

vee) succes bij de voorbereiding,

Wurfleden!

Niet te geloven!

Een ongelofelijk staaltje van collec-

te-resultaten heeft zich in een tijds-

bestek van nauwelijks veertien da-

gen voorgedaan bij gehouden col-

lectes in Zandvoort en Bentveld.

Men heeft nl. kans gezien, dank zij

de medewerking van de inwoners en
hun vrijgevigheid in die korte tijd

ruim een halve ton bijeen te bren-

gen. Dat noem ik u wat in een
gemeente van ruim 16.000 inwo-

ners! Een ongelofelijk staaltje van
burgerzin en gemeenschapsgevoel.
Het resultaat was aldus: de collecte

voor het Koningin VVilhelminafonds

voor de kankerbestrijding leverde

het ongelofelijke bedrag op van
dertigduizendzevenhonderdenelf
gulden en tweeënzeventig cenl. Nog
nooit was een collecte-opbrengst in

Zandvoort zo hoog! De collecte

voor de Nierstichting bracht elfdui-

zendzevenhonderdentien gulden en
tachtig cent in "t laatje en de collecte

!iliMKnb^iHttfa,>iar.vAat'i^fX

Op dierendag, inclusief de gehouden
huis-ann-huis-coliccte: achtdui/cnd-

zeshonderdnegcnendertig gulden en

vijftig cent. Totaal derhalve' vijftig-

dui/endachthonderdtweeenzestig

gulden en twee cent in \ecrtien

dagen! Het plaatselijk secretariaat

van het Koningin Wilhelminafonds
stuurde mij hierover een enthou-

siaste brief, die ik ii niet wil onthou-

den. Deze luidde aldus:

..Geachte heer Kuyper,
Uw oproep in het Zandvoorts
Nieuwsblad van donderdag 2(1 au-

gustus jl. ter ondersteuning van de

collecte voor het Koningin Wilhel-

minafonds, heeft zeker een belang-

rijke bijdrage gehad tot het geweldi-

ge resultaat van deze collecte. Nog
nimmer is de opbrengst in Zand-
voort zó groot eeweest, nl

ƒ30.711,72!
Natuurlijk speelde het prachtige

weer een rol, de mensen waren
goed gehumeurd, doch een
groeiend besef van onze verant-

woordelijkheid speelt toch ook een

rol. Wij willen zo graag de gehele

bevolking van Zandvoort, zo mede
de grote groep van collectanten, die

het niet altijd even gemakkelijk

heeft, heel, héél hartelijk danken
voor hun inzet en geweldige gave.

Zoudt u zo goed willen zijn. dit te

publiceren? Met hartelijke dank,

secr. afd. K.W.F.-Zandvoort.

Kerst-lnn 1981

Het Kerst-Jnn-team van Zandvoort
heeft zijn programma dat op 24 en

25 december gebracht zal worden
praktisch rond. Zo maar wat punten

uit het programma: op Kerstavond

zal Helen Shepherd een optreden

verzorgen van Kerstliederen en

nummers uit haar eigen repertoire.

Eerste Kerstdag kan men al vanaf

halfelf terecht in het Gemeen-
schapshuis. Dan IS er b.v. gezamen-
lijk koffiedrinken, een optreden van

het jongerenkoor ,,de Toorts".

Om 13.00 uur de lunch, een optre-

den van de padvindersgroep ,,de

Zeedistels" die een toneelstukje zal

brengen. Het Thé-dansant zal om
15.00 uur beginnen tot ongeveer

17.00 uur. 18.00 uur is de tijd dat

men kan aanvangen met de geza-

menlijke Kerstmaaltijd. Vorig jaar

hebben meer dan 50 mensen hier-

aan deelgenomen. Tijdens en na

deze maaltijd zullen enkele leden

van de Zandvoortse Operettever-

eniging een optreden verzorgen.

Verder zal er op beide dagen de

mogelijkheid bestaan om te brid-

gen, klaverjassen, sjoelen, scrabbe-

len, dammen en schaken. Ook het

wandkleed zal weer door de liefheb-

bers met naald en draad kunnen
worden bewerkt. De hele dag door
ook weer een filmvertoning en pop-

penkast.

Om dit alles te kunnen organiseren

heeft men echter wel de hulp nodig

van meerdere vrijwilligers. Daarom
heeft het Kerst-Inn-team besloten

om een avond te beleggen op vrij-

dag 9 oktober in Hotel Faber, Kost-

verlorenstraat 15 in Zandvoort.
Aanvang van deze avond is 20,00

uur. Men zal op die avond o.a. een
diavoorstelling zien van de Kerst-

Ion van vorig jaar. Ook bestaat de
mogelijkheid om dan uw eigen

ideeën naar voren te brengen.

Voor degenen die misschien dan
niet kunnen komen zijn er 3 tele-

foonnummers beschikbaar om zich

toch op te geven. Dit zijn: 02507-

12555, 15113 en 12075. Zij, die de

Kers-Inn op financiële wijze zouden
willen ondersteunen kunnen hun
bijdrage storten op giro 112.s908

t.n.v, Kerst-lnn Zandvoort,

Wind

Een windel doet vee! stof opwaaien.

Deze weck ontving ik een reaktie

van degene die dit strandpaviljoen

huurde, Hij wijbi erop dat ,,win-

dcgg" gewoon ,.v^inJcr" betekende

en dat hi| door verkeerde winden
vroegtijdig van het Zandvoortse
strand werd verdreven \\'at nnj

beticft ..storm in een gla^ «.uci".

Discussie ecslotcn
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wij demonstreren u dit graag.

Peeters Zandvoort B.V.

Hallstraat 56 • Zandvoort -Td 02507-1 36 18
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IS Ons place mal reslauranl waar dagelijks tussen 1 2 00 en
24 00 -ujr steed*; meor mensen m een voor Znndvoo't unieke

ambiancü tiomeion van nog zeer helaalbare *n smahetijkc

gerechten

De^e weck organiseren wii htor m samenwortiing met heï

nationaal ïuivelburo een grandioze

KAASWEEK
Zorg iU\ Il d,i.!f m ieder geval bij ben!'

iü on*. r"nba'üt vftn mtp-rnntionale allure

Rob v.in Onei on/(>^ neuwe gai.thoer heeM hc! gfnoegen u

/ itc'd.iq en ol /ond.tqavond uit te nodigen voor erni heerli)h

.jvondjc uu

Z.iicrdag.Hi-nd lOohlober speelt hier vana) l9 00 uur hel

combo

0<' "^osien van rteze hele avond uil mklusiet een spectsal voor

'f-i
tioif iwond samengesteld vorstctiiK amof boöraqen t 75 p p

Zonö.tgavoriri 1 1 okiobcr speelt bier vanaf 17 00 uur hel combo

VRUDftaENZATIROflG

*SlftftPKAMERS
wyy.

WOON-KOOP-VOORDEEL-CENTRUMI

-^fe^ettepip»
IJl I I I

Spaarneweg 26 -Industrieterrein CRUQUIUS Ruime parkeergelegenheid

kTwiji v.ifidl 19 OO uur ean kofnploel diner wordt geserveord
voor !;lechls i 47 50 p p

Ir':"-''-*.

JOEGOSLAVISCH RESTAURANTPULA
Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

IVIenu's vanaf 16.50
Reserveringen vanaf 15.00 uur, tel. 285285.

Keuken geopend van 17.00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

piantvoor

Onze kamerplanten
zien er prachtig uit

Goed gekweekt,
mooi in 't blad, mooi
in bloem Zoals 't

hoort We zouden er

graag een ander een
plezier mee doen.
Wantkamerplanten
horen Uiteindelijk in

dekamerennietin
onze kas Hoe mooi en
groot die kamerplantenkas
van ons ook IS

Een goede verzorging van onze
planten stellen WIJ op pnjs Vooral

onze verschillende vaneteiten

hebben we dejuiste verzorgings-

artikelen Zodatuzeintopkonditie
kunthouden Enuerjaarin-jaaruit

plezier aan beleeft

En als onze mooie planten dan straks

in UW mooie kamer staan, dan is het

wel zo aardig als er ook gelijk een
mooie, bijpassende pot omheen Zit.

zoekenvoor
onije kamerplanten
eengoed tehuis...

Onze afdeling potterie is er speciaal

voor kieskeurige mensen en
planten. Wat een geweldige keus!

voor iedere plant is er een geschikte

pot. Passend biJ uwinteneur en smaak

WewiHende grond in...
Laat uw bollen met in de kou staan

Onder de grond is het beter toeven
En als blijk van waardering zullen uw
bollen in 't vroege voorjaar al hun
kleuren en geuren tentoonspreiden
Speciaal voor u

.

Kom snel naar Empelen & van Dijk

Maak nu een goede keus voor straks

een mooie tuin. Een royale

bloemenpracht valt u ten deel. Onze
bollebozen zijn er in talloze soorten

en maten We hebben bijvoorbeeld

alléén al 60 a 70 soorten tuingoed
Al vanaf 1.50, 10 kwallteitsbollen.

Ook tweejange planten (ditjaar

groeien, het komend voorjaar

bloeien) en 1001 soorten vaste

tuinplanten, heesters en coniferen

staan bij ons voor u plant klaar.

S.\Wli

'M .MT.:

'"'A,
'^n^

Officiële

Volvo-dealar

H. P. Kooijman
bv

ZANDVOORT
Bredarodaatraat 8,

talafoon02S07-13242
Ook voor diverse

merken inruil-auto's.

volvo

IVm'nReiiault
18GTDDiesdop deRenanh
KannHoenenOlympiade.

Van der Pol bv

Stofzuigers
Vele merken

Bloemendaalsewag Z7S
Overveen

talefoon 023-259491

Dame
zoekt

woon-
ruimte

in Bloemendaal of omg.
Telefoon Z73386

Woningruil
Wie wil mijn eenge-
zinswoning in Lely-

stad ruilen met een-

gezinswoning of 4 of

5 kamerflal in

Heemstede of

omgeving.
Tel. 03200-47651.

Een féést wordt 't! Van 1 tot en met 10

, oktober. In de Renaiilt-sliowroom.

Daar stapt u dan zomaar middenin de
Renault Kampioenen Olympiade

Een show, een evenement en een
feest dat u echt niet mag missen. Want u kunt 'n

auto winnen! Een Renault 18 GTD Diesel.

Een fantastische auto, de kampioen onderde
Diesels. Ook al 't andere Renault-nieuws

vindt u op onze Renault Kampioenen

Olympiade. Zoals de Renault 18 GTL. Met 1650 cc motor.
5 versnellingsbak. Puur zuinig: 1 op 17,9 bij 90 km/u
konstant. Maar de absolute kampioen zuinigheid van

dit moment staat er ook, de Renault 5.

En de comfortabele Renault 20.

De praktische 4, de snelle Fuego, de ruime 14,

de bedrijfswagens, en nog veel meer. Van 1 tot

en met 10 oktober. In de Renault- showroom.
Tijdens de unieke Renault Kampioenen
Olympiade. U bent van harte welkom.

Off. Renault dealer

Rinko verkoopcentrum
Burg. V. Alphenstraat 2A, Zandvoort, telefoon 02507-13360

sAl vanaf

lOlcwallteltsbollen

ïoed gereedschap
s *t lial^e werk..

Er, Jat gpliit zeker voor
tuiriicr"pil3Chani Harken schoffels,

snoeiSLhjr en, soaden d r ib nog Jl

v.'^^'jp Jf ni3rkr (n de kwaliteit is

nier alfijd even goed Uw vakman-
hovenier vi-eet er alles van
Hij geb( uikt uitslu'tend de beste
materialen en gereedschappen.
wat oneller prettiger en effektiever ^

v.'trtt ^'jmniair nskijkenbij
[mueii nS van Dijt

/7

'S'^

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ BV
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609
Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-
rekjes, elementsysteem, plankendragers,
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortom, zoveel mogelijk voor de
OOEHETZELVER

Zaterdags geopend tot 16. 00 uur.

's Maandags gesloten.

's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

•'n^JEn als u toch bIj ons öent.
Kiji Odnool' eens naar al die

c-nri' re Lulnrn,nofl,ll^ndlewlJ
\'' tuinspecidiisthoWien Tegels
invtle 3nortenc-n patronen paaltjes,

hi3i:'^M klTikfr. kmacr hoofdje,
iuimr n lei ra'^tegelb hoe meer
hu h' f aar iiqer hef kiejen en
tifit ,1c'stc nirniGriiwiuin Fnals
1

! MCUwi-tuiii»a,'(leüP moet, bent
u' v-Tr'ens!)!;' m' janht tjui-'e

diia-, Onze vrachtwagens rnct

aai de <,-ict u voet wel 'ns n;den Ze
kunnen voor 1 zelfde geld ook bij u
even stoppen

r^?^99n'^''^
ena

Tiatuürniit.- „„^

ihoe«teïlin:______

Empelen& van DIJK.

waar u meteen slaagt.

Waar u graag even naar toe rijdt Uw
auto op hef parkeerterrein zet en
komfortabel en overdekt winkelt

tussen al dat groen
Onze tuindeskundigen geven u
graag gratis advies

drivp m Uimccnlrum

1^00 m
[dag 8

00
^^30
uur

en
-rn

50- V(X) Uur

empelen &van dijk b.v.
..iri.Jvnott^cljan IJ? - Hcpmstede-Aerdonhout -Tel (023124 92 21

Het Nederlandse Sleutel- crt

Slotcn/spcrialistcn Gilde is door Lips

Sloten Fabrieken b.v. als sub-liccntic-

houder gemachtigd de Lips-Kcio

sleutel Ie kopieren. Voortdurende

kwalitcilsbewaking en de gcavan

ccerdc machines van het Gilde

gar.indercn u zekerheid

en veiligheid. Alleen bij

de gemachtigde dealer

krijgt u het originck

Zekerheids bcwi)!>.—UWPEALERW

Meer Sieutciservicc

HtnncnwrK 73 • llrtnisledr

Ifl.oy-ZHCMMO

iPI^M^ "^^W^«w r^M^ litf%rrMhCrMW:^

NIET GEBONDEN AAN DE SCHOOL-

VAKANTIES? OF JUIST WEL PLANNEN
VOOROE KERSTVAKANTIE?

In beide gevallen kunt u profiteren van onze
speciale naseizoenprijzen en uzelf verwennen

in onze

moderne, 6-persoGns.
komffortabele stenen

bungalows
gelegen in Erm (nabij Emmen).

Op het park; rest. /bar, verw. overd. zwembad,
tennislianen, midgetgolf, windsurfing etc.

inllchtingan «n rVMrvaran:

Vrije-tijdspark Ermerzand,
Dalerstraat 7843 PE Erm, tel. 06915^1018

TE KOOP:

ALUMINIUM
OLIETANK

330lit«r.

Tal. 023-287087

Kunstgebitten-

fepanüo

K. A. Ackema
• lordanastraat 60 bij

Houtplain en
Wagenwsg

Telefoon 023-315934

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'

ZaastraBt41
ZANDVOORT
02S07-15110

Jansstraat 44
HANARLEM
023-322609

heeft nu weer vanaf heden
alleen in Zandvoort het

wintermenu
(van maandag t/m vrijdag)

— Goulashsoep —
stokbrood

- Gemixte grillplaat

—

3 soorten vlees Imager!
mei verse salade, saus ert aardapfie/puree

— Palacinka —
warm flensje met koude roomvulling

f 15,50
We zijn In beide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND

vanaf 17.00 UUR.
Reserveringen vanaf 14.00 uur.

Elke werkdag van
hallnegen tot halleen

en van halltwee loi

halltei qeooend

Bovendien zatCfd.K)-

van 10 00 12 OOuui

U bem v^cikom

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats.

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e. o.

de ridder & strijbis bv
Makelaa'S en laaaieuis onroeiende goederen
AdriaanPauv«laan27 29teHeem&iede Tel 023 2BBS60'

/ NOG VOOR DE WINTER
m BESCHERMD TEÜEN

KOU - STORM - INBRAAK
met

ROLLUIKEN van VREES
Elektrisch bedienbaar - Kompleet geplaatst.

Tevens verkoop van overkomplete jaloezieën, zonneschermen^
rolgordijnen, schuifdeuren en schuiframen, voor

de halve prijs.
U vindt ons op het industrieterrein Cruquius,

Geopend van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur, zaterdags

van 10.00 - 16.00 uur.

y^mm êmmmm
alumjnluinbouw zonwering - rolluiken •Jalou;ieën - isolatieglas

Snaarnpu/pn fifï . f^niniiiiic . Tol nn . 90 n? RHWnj aiuminiumoüuw zonwering - roiiumen •jaiouzie

w Spaarneweg 63 - Cruquius - Tel. 023 - 29 02 88
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ZANDVOORT - Het seizoen 1981, voor

/over dal nu bekeken kan worden, is

voor de stichting VVV Zandvoort niet

onverdeeld ongunstig geweest. Sterker

nog, de inkomsten zijn iets gestegen en

men ziet de toekomst dan ook iets

rooskleuriger in dan voorgaande jaren.

Dit bleek op de begunstigersvergade-

ring die op donderdag 1 oktober in De
Vijverhut werd gehouden. Het nieuwe
reserverings-systeem heeft goed ge-

werkt, er was minder administratieve

rompslomp, er waren meer reserverin-

gen en de inkombten bleken hoger dan
werd verwacht.

In zijn nabeschouwing wees direkteur

Hilbers op de doorgevoerde verbete-

ringen en de resultaten die de beursbe-

zoeken uiteindelijk hadden opgeleverd

':

Vrijvyjtliige Hulpverlening

MENSEN halpen MENSEN

voor Zandvoort.

Men is dan ook vast van plan op de

ingeslagen weg door te gaan. Boven-
dien is er landelijk gezien een bepaalde

struktuur in ontwikkeling in het zoge-

naamde ,,badplaatsenovcrleg" tussen

de WV's van de kustgemeenten, dat

ook in de toekomst voor Zandvoort

, vruchten zal afwerpen en kostenbespa-

rend werkt (gezamenlijke brochures

etc).

Veel waardering was er ook voor het

vele werk dat door de evenementen-
commissie was verzet, die met behulp
van derden, gezorgd had voor een
attraktief seizoenprogramma.

Subsidie

Gematigde vreugde ook bij vice-voor-

zitter Beercpoot op het voorstel van
het college zoals dit is vervat in de
,,nota van aanbieding bij de begroting

van 1982" waarin wordt voorgesteld de
subsidie aan de VVV definitief te

regelen.

Voorgesteld wordt de subsidiegrond-

slagen vast te stellen op 100% van de

opbrengst aan donaiiegelden en provi-

sie logiesreserveringen en aan deze
subsidieverlening rnet betrekking tot

inzending van stukken etc. de gebrui-

kelijke voorwaarden te stellen. Voor
1982 betekent dit een subsidie van

ƒ 162.000,-.

Ook de in 1981 ingestelde produktbe-
waking had ervoor gezorgd dat de
naam van de VW in Zandvoort voor-

uit was. gegaan.
Voor de komende wintermaanden wil

men door middel van een advertentie-

campagne het Gastheerschap van
Zandvoort nog meer onder de aan-

dacht van de toerist brengen, ook op
beurzen etc. en zal ook door middel

van een periodiek verschijnend bulletin

de WV in de gemeente zelf meer aan
de weg gaan timmeren.

Al met al optimistische geluiden van de

zydc waar in de toekomst toch nog
steeds de belangrijkste bron van inkom-
sten van Zandvoort ligt, namelgk „de
toeristenindustrie".

Zwemfestival

leeschuimers

in Duinpan
ZANDVOORT - Op vrijdagavond 9
oktober a.s. organiseren de Zeeschui-

mers een grote sportavond in hef zwem-
bad de Duinpan. Deze avond is niet

alleen voor alle leden, ouders, broers en
zusjes. Het is een avond voor de gehele

Zandvoortse bevolking en andere be-

langstellenden. De Zeeschuimers ope-

nen om 18.00 uur met een ballonnen-

wedstrijd voor kinderen tot 10 jaar.

Alle kinderen van wie de kaart wordt
teruggestuurd, ontvangen een diploma
en voor de verst komende ballonnen zijn

er kinderprijzen beschikbaar gesteld

door de Zeeschuimers. Vanaf 17.30 uur
in de Duinpan aanmelden en adreskaar-

ten schrijven.

Binnen in zwembad de Duinpan starten

de Zeeschuimers daarna een zeer geva-

rieerd sport-, spel en demonstratiepro-
gramma met vele aktiviteiten voor kin-

deren van alle leeftijden. Voor de
allerkleinsten, baby's en peuters, spel-

letjes in het instruktiebad, elk half uur
een kinderbios met tekenfilms, een rad

van avontuur met leuke prijzen, een
disco in het buitenbad (overdekt naast

het binnenbad), karikatuurtekenen
door een artistieke Zeeschuimer en
allerlei andere sport- en spelacties in en
rond het zwembad.

Gezinskampioenschap van Zandvoort
Alle Zandvoortse gezinnen en eventu-

eel andere belangstellenden kunnen
inschrijven voor de familie-estafette,

waarbij per gezin 3 vertegenwoordiger-
s ' vertegenwoordig.sters elk 25 meter
Mielzwemmen in een slag naar keuze.
De 4 snelste gezinnen zwemmen later

op de avond de finale om het kam-
pioenschap van Zandvoort. In iedere

ploeg moet minimaal 1 der ouders
deelnemen.

Sponsorzwemmen voor kinderen
Alle kinderen, wel of geen lid van de
Zeeschuimers, kunnen deelnemen aan
het sponsorzwemmen, waarbij in 15

minuten (1 kwartier precies) zoveel

mogelijk meters moeten worden afge-

legd. Deelname natuurlijk per leef-

tijdsgroep. Elk kind zoekt tenminste 2

sponsors (familie of kennissen), die

voor elke gezwommen meter 1 cent

betalen. Na afloop in ieder geval een
diploma met daarop het aantal afgeleg-

de meters. De sponsorcenten komen
ten goede van de zwemvereniging voor
de aanschaf van nieuwe materialen

voor kunstzwemmen, waterpolo en
wedstrijdzwemmen.
Inschrijfformulieren zijn bij de Zee-
schuimers of bij het zwembad verkrijg-

baar. Inschrijving staat open tot vrij-

dagavond 18.00 uur.

Demonstraties en Oosters parelduiken

De Zeeschuimers zullen met hun ver-

schillende ploegen zorgen voor een
afwisselend spel- en kijkprogramma.
Waterpolowedstrijden voor pupillen

jongens en meisjes die laten zien dat

waterpolo voor pupillen in Zandvoort
een grote vlucht heeft genomen. De
senioren spelen waterpolo waarin ze de
zwem- en baltechniek etc. duidelijk

demonstreren.

De kunstzwemafdeling (2e in Noord-
Holland) verzorgt demonstraties met
groepsnummers voor o.a. alle kunst-

zwemsters, maar ook solo en duetten.

Het kunstzwemmen staat in Zandvoort
volop in de belangstelling, terwijl er in

het gehele land een grote toeloop van
nieuwe leden is gekomen na de voor-

treffelijke prestaties van onze nationale

ploeg tijdens de jongste Europese kam-
pioenschappen in Split begin septem-

ber.

Oosters parelduiken bij de Zeeschui-

mers is een van de laatste programma-
onderdelen van deze avond. Precies 1

minuut kunnen alle kinderen centen-

duiken van de bodem van het zwembad
voor een geweldige Zeeschuimers-

prijs. Welk kind haalt de meeste centen

op? Behalve zuurstofflessen zijn alle

zwemaftributen toegestaan, zoals

zwemvliezen, snorkels, brillen. Daarna
kan iederen genieten van een geweldig

scala van water-recreatiemogelijkhe-

den volgens Aquafit-ideeën in het ge-

hele zwembad. De toegangsprijs be-

draagt ƒ 1,— , voor 2Leeschuimers gra-

tis.

Rapport over

circuitproblematiek

ZANDVOORT - Op verzoek van het

Anti Circuit Comité heeft de vakgroep
bestuurskunde en publiekrecht van de

Universiteit van Amsterdam getracht

een antwoord te vinden op de vraag:

,,Is er bij de besluitvorming rond het

circuit van Zandvoort sprake geweest

van bestuurlijke manipulatie en machi-

naties?"

De resultaten zijn nu vastgelegd in

een rapport dat de titel „Onderzoek
Besluitvorming Geluidshinder Circuit

Zandvoort" meekreeg.

Dit rapport wordt op donderdagmid-
dag 8 oktober gepresenteerd en toege-

licht door de auteur van het rapport

drs. H.A. van der Heijden en door de

voorzitter van de vakgroep, professor

dr. A.F. Leemans.
Het rapport gaat onder andere in op

de gemeten geluidsoverlast, het econo-

misch belang van het circuit en vooral

op de rol die de verschillende overheden
(gemeente, provincie en ministeries) ge-

speeld hebben in het besluitvormings-

proces. Daarnaast zal aandacht worden
besteed aan de consequenties van het

effectief worden van de Wet Geluidshin-

der 197<».

Dienst PW
'De zondebok'
ZANDVOORT - Bij de Dienst Publie-

ke Werken zal in de toekomst sneller

gewerkt moeten worden op de financië-

le afdeling.

Peter Ingwersen (CDA) was zeer ont-

stemd over het lange uitblijven van de
cijfers qver het jaar 1979. Hij vond het

een belachelijke zaak straks in januari

1982 nog de afrekeningen over 1979 te

moeten goedkeuren.
Wethouder Aukema en zijn secondant
Van den Heuvel hadden we/ begrip

voor het standpunt van Ingwersen, ook
zij hadden liever eerder de cijfers ter

goedkeuring aangeboden, doch er was
een kink in de kabel. Na enige aarze-

ling werd toegegeven dat deze kink de
Dienst PW is, die door een overvloed

aan werk, te laat is (regelmatig) met
het indienen van begrotingen etc.

Het aanbod van Ingwersen om zelf een

maand op deze afdeling te gaan werken
en zo het een en ander te bespoedigen,

werd door de wethouder Aukema afge-

wezen, hij vreesde een nog grotere

puinhoop, wel zal de betreffende dienst

gevraagd worden prioriteiten te verleg-

gen, zodat men voortaan wel tijdig over

het nodige cijfermateriaal kan beschik-

ken.

Zandvoort van toen

Hel bekende hotel Groot Badhuis met op de voorj^rond de witikch van de Servische ,,suikcrbukLer" J. l'eirovtisch in de
twintiger jaren. Later kwam hier de overbekende Bodega van Petrovitsch met de jrauie tcrraisen. waardoor de Strandweg
een geweldig gezelligheidsceiunim werd. Veel bejaarde dorpelingen hebben hier goede herinneringen aan bewaard. Dit is

één van defolo'i die de heerJ.A. Steen heeft vertoond tn het bejaardencentrum De Heemhaven in Heemstede. Een avond
die handelde over het Zandvoort van de jeugd van de bewoners. De dialezing werd met enthousiasme begroet en was een
groot succes.
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Medewerksters aan de show van Anouk Modes, foto Harry Huinen.

Verzorgde modeshow 'm Bouwes Hotel

Goudkleurig de winte
ZANDVOORT - Dejapon is terug in het

modebeeld. AI dan niet goudkleurig of

met gouden sieraden, uiterst vrouwelyk
met veel niches en kantjes, dat bleek op
de dinsdag 29 september gehouden mo-
deshow van Anouk Modes in Bouwes
Hotel.

Ladyspeaker, Karin Verstraete, zei dan
ook, dat de mode deze winter behou-

dend genoemd mag worden.

japonnen. De lengte iets boven de

knie, zoals de Franse couturiers die

voorschrijven.

Bijzonder geraffineerd, de zijden yer-

sey japonnen, getoond door de manne-
quins van Honnie van den Bosch.

Modekleur is beige /groen, uiteraard

een uitstekende ondergrond voor al het

goud.

Evenals vorig jaar worden nog steeds BreilTlode
,,veel lagen" over elkaar gedragen, de
lalouse / vest / rok combinaties of blou-

se/spencers/pantalons, die dan weer
onderling te combineren zijn, zijn ook
voor de winter 1981/82 nog steeds in.

Veel goud en gouddraad (lurex) en

gouden sieraden vindt men welhaast in

iedere kleding terug.

Uiterst vrouwelijk veel niches, kleine

strikjes, en kant sierden de blouses en

Door Anouk Modes wordt ook vee!

gebreide mode uit Italië gebracht. Ui-

terst warm ziet het er uit, maar door
het gebruikte materiaal wol met acryl,

toch niet snel tè warm. Beeldschoon de
japonnen en ook mantelpakjes. Ook
hier veel lurex. Want een maillot met
daarover een bijpassende trui, met
natuurlijk lurex voor de ,,schittertjes"

ziet er zeer behaaglijk uit. Ook de

knickerbocker is weer terug. Deze wer-
den geshowd met een Higginsruit of in

het jagergrocn.

Hoogtepunt

Absoluut hoogtepunt (waarvoor de
aanwezigen wel de handen op elkaar

brachten) was een aantal getoonde
craties van Fong Leng. Wijd, apart en
romantisch, hier kon men van creaties

spreken, enthousiaste reacties waren
dan ook het gevolg.

Ter afsluiting toonde Anouk avondkle-

ding met zwarte ondergrond, en. ..daar

is het weer, goud.

Als finishing touch een goudkleurig

bandje over het voorhoofd, dan kan
iedereen modebewust de winter door.

Een uiterst verzorgde show dus, waar-

bij de niet beloofde lichteffekten, en de
wat koude koffie, snel waren vergeten.

José

Uit Zandvoorts historie anno 1850

Barnaart^

Heer van Zandvoort
Op het einde van de 18e eeuw, toen

adelijke titels voor velen verdacht

waren, was het ,,Heer van Zand-
voort" zijn helemaal tot nul gedegra-
deerd.

In die dagen was door erfenis de titel

terechtgekomen in de familie Bar-

naarl die een villa lieten bouwen in

Bentveld en zo dichter bij Zandvoort
woonden dan één van de vorige

titeldragers.

Willem Barnaart

In het begin van de I9e eeuw, toen

het water tot de lippen van de Zand-
voortse bevolking was gestegen,

mocht Willem Barnaart zich noemen
,, Heer van Zandvoort". Wanneer hij

eens een enkele keer in het dorp

kwam, schaamde hij zich voor de

verschrikkelijke ellende die hij daar

zag. En hel gebeurde dan ook vaak

dat hij de vrouwen die op ,, rappe"

(blote) voeten met een mandje met

vis naar de stad gingen om een paar

centen te vangen, verzocht met hem
mee te rijden. Er werd verteld dal hij

soms in zijn rijtuig weleens vijf

vrouwen had zitten en wanneer ze

klaagden dat ze in de stad niets voor

de vis konden krijgen, dan kocht hij

zelf wal op en ging met hen mee bij

de buren om de waar aan te bevelen.

Familie Berkenrode

Een van die families was die van

Aarnoud Hendrik van Wickevoori
Crommelin die de titel voerde van

,,Heer van Berkenrode". De heer

Crommelin was een sociaal voelend

mens en hij voelde zich geroepen om

ook wat te gaan doen voor de
Zandvoorters die toen de slechtste

tijden beleefden.

Willem Barnaaart, wel een groot-

grondbezitter maar geen vermogend
man, ging dikwijls naar de Berken-

rodes toe, zogenaamd om een aange-

naam gesprek te hebben maar in

werkelijkheid om in schrille kleuren

de nood van de Zandvoortse bevol-

king te schilderen.

ri_r-i <-w-i,i i_p«ii 'i^~

DoorB. Voets

Bij zijn bezoeken aan Berkenrode
was hij vaak vergezeld van zijn zoon
Henrij Cerard, die bijzonder edel-

moedig was. Op een van de visites

ontmoette hij daar een nichtje van de

familie, een zekere Henriëtte Corne-
lia van Loon, die in Amsterdam
woonde en op het buiten van de
Crommelins logeerde. Het klikte di-

rekt en betde jonge mensen hadden
hele verhalen over de plichten die zij

als bevoorrechten in deze wereld

hadden tegenover minder bedeelden.

Het huwelijk

Nu hadden de jongelui patriarchale

opvattingen over het lenigen van de

armoede. Toen Henrij Gerard in

1851 na de dood van zijn vader

erfgenaam was geworden van de titel

,,Heer van Zandvoort" nam hii zich

voor er iets van te maken, maar het

kwam niet bij hem op dat de verbete-

ring van de sociale positie van Zand-

voort de ontsluiting van hel dorp en

betere technieken voor de visvangst

de oplossing van dai vraagstuk was.

hij meende de zaak te redden met
geld en goederen uil te delen.

Hij had daar meer gelegenheid voor

dan zijn vader. Hij was in 1837 mei
jonkvrouwe van Loon getrouwd en

deze bracht in haar huwelijk een

flinke bruidschat mee. Van zijn hu-

welijk wilde hij een happening ma-
ken in de kerk van Zandvoort, maar
zijn vaderen de familie van Berken-

rode hadden dit verhinderd. ,,Maar

zij kunnen hel ons niet onmogelijk

maken om goed te zijn voor de

Zandvoortse vissers" spraken ze af
en daar hebben ze zich aan gehou-

den.

Sociaal werk

Het werk voor de Zandvoortse be-

volking werd vooral gedaan door de

voorgangers. Nu had de hervormde
gemeente van Zandvoort in ds. Swa-

lüe en de katholieke parochie in

L'Anii twee buitengewone pleitbe-

zorgers voor de armen. Vooral Swa-

lüe die het langst van allen predikant

geweest is, wist wat er gebeuren

moest en zo kwam Je liefdadigheid

op gang. En overal liad men Bar-

naart bij nodig want zonder de heer

kon men niet veel bereiken En al

was het dan op een rnamcr die thans

sociaal niet aanvuardbaar wordt

geacht, op deze manier hebben Bar
naart en zijn vrouw en de voorgan-

gers de Zandvoortse be\ olkirig dot

de verschrikkelijke \iinieis i:f'ilcnr(j

en hun verirouv.'cn i;ci;even

Zo hebben beide heten Barnatin van

hun titel nog iciS' gcmnakr en iii i/i

herinnering van iiV /Miul\oori^e bi

volkmg zullen ze voortleven

Bridge Bridge Bridge

ZANDVOORT - De bridgeclub is het

nieuwe seizoen al enkele weken gele-

den begonnen. De stand van de compe-
titie na vier wedstrijden is:

A-lijn 1. fam. Spiets 247.777o ; 2. fam.

Heidoorn 207,77/o .

B-lijn 1. ds. Dröse-Van Gclickom
221,297o -, 2. fam. Paardebek 22ü,9if^ .

C-lijii 1. heren Blauw-Scholanus
22ü,477o ; 2. heren Ipenburg-Dc Leeuw
2l9,Uf/o .

De vicide wedstrijd had een .spannend

karakter, eerste in de A-lijn werd ilc

familie Spiers met 113 punten, terwijl

de dames Stor-Vallo met 96 punten nr.

2 werden.

De eerste plaats in de B-lijn bereikte de

familie Paardebek (1.14), terwijl de

dames Drose-Gellekom hen na op de

hielen zaten (132). De familie Groen

was de verrassing in de C-lijn ( 180). De
heren Ipenburg-Dc Leeuw werden

tweede met 168 punten, direkt gevolgd

door de dames Duin-Peeman inct 167

punten.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Aanmelden en inlichtingen bij de se-

cretaris de heer J.H. Baan. tel.; 1.3919,

of de wedstrijdleider de hoer C. Draun,

tel.: 14060. Iedere woensd.igavond

wordt er gespeeld in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davidsstraat,

aanvang 20. tK) uur.

et spoed

gevraagd
ZANDVOORI - in \orb.\iHl iiu-t .',•

kollekte voor het i^cesicliik Cvh.hn'i

capiekind, die dit jn.ir\\oHU izchonj.-n

in de week vaii 12 t/m 17 lAUibct,

worden nog kollckianicn pfNr.i.n;i.1

Ieder jaar opiiicuw' is hci kni!;fn ^.m

genoeg kollckt.uiten een yrool pro-

bleem, daarom vvordl \cr.-ocht .i.in

ieder die ook maar ccii p.i.ir uur \aii

zijn /daar tijd kan missen /ic/i te mel-

den bij: A. Effern, Flciiiingsiraat 354 te

Zandvoort, tel. 12043.

Oktoberprogramma

ZANDVOORT - Nad.ii de leden van

de vroim.cMVcrcnigini^ Vroin^cn v;in

Nu op dicrend.ig een lictstochl heliben

gemaakt nj;ir de St.idskwcektuiii en

het vugclhospitaal bezichtigden, op
m.iandag de cursus hindeloopcn scliii-

dcren van start ping, dinsdagmorgen de

eerste kontjktmorgen werd gehouden
in Zomerlust on gistcrep een middag-
wandeling n.iar het Karrcwiel werd
gemaakt, volgt hier dan de rest van hel

oktoberprogr.mima

Wanneer het eerder ter redaktic was
geweest, hadden wij het volledige pro-

gramma kunnen publiceren.

Dl. 13 okt.: vrijblijvende kennisma-
kingsies ritmische gymnastiek in hel

Gemeenschapshuis, van 10.00 tot 11.00

uur

Dl 13 okt.: najaarsmodeshow door
Boutique Andora iii hotel Keur, aan-
vang J3 3'o uur

Vr. 16 oki.. muscumbczoek aan het
Mauritshuis. Den Haag. o.l v. au heer
Kooy, verzamelen om 10.00 uui in de
hal.

Dl. 20 okt : om 13 30 uui begi.nt in

Zomerlust de trdditioiiele veiling,

waarvan de opbrengst bestemd is voor
,,Ons Kind".
Vr. 23 okt.: excursie naar Brabant waar
we te gast i]]n bij de zangeres Marie-
Cécile Moerdijk. In de middag vvordt

de koffiestop gehouden in het nieuwe
brugrestdurant over de EU waar we
een rondleiding krijgen. De bus ver-

trekt om 8.00 uur van het Gemeen-
schapshuis. Kosten ƒ 25,— p.p
Wo. 28 okt.: vanaf 11.30 uur worden
we verwacht in de Technische Schooi
(Kokschool), Verspronckweg te Haar-
lem, waar tussen 12.00 en 14.00 uur de
maandelijkse warme lunch zal worden
geserveerd.

(Advertentie)

, BONT&
Lamsvacht
suèdeen nappa (ookgrote maten)

alle bekende merken o.a.

TCCC'S.
'

: ITAÜA'

dontletdag KootMiypnd

HaariMn:Barteljorisstnat2iQ >

(bii de Grotf^Mai1(t):Atei: (023}^ 26^1
' Amsterdain: teiilséstrnit^S < 'v r

s
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag om
13.00 uur wordt door Myrna Bruyn^ecl

haar schoonheidssalon geopend.

Deze gediplomeerde sehoonheidssps-

cialiste houdt dan open huis in haar

salon aan de Küstverlorenstiaat 89

(vlakbij de Sophiaueg).

Voor vrienden, bekenden en belang-

stellenden een goede gelegenheid om
alvast een kijkje te komen nemen, en

desgewenst een afspraak te mjken.
Aanstaande zaterdjc 10 oktober, %,inaf

13. W) uur dus.

CoSfectiofi

Ook verhuis! deze ue^-k 'Colleetion"

vdn ll.iliesir.i.u (O n.Kir ! Lillestr.i.it 14

De opening is op vnjdng 9 oktobei.

Iedereen Jie gel^ll.re^^eeld is m herop-

niode IS \.in h.ute u^ikoni tuii een to.ist

uit te buPi;^." op li.i iv.cu'.se ,di'. s

fMog een nieuwtje
Dooi 1 id F^o-.:! Mode en Trnmc
K.i.i^ woro' o.':c week ecu 'open

.i\oiui ,;eh.^v,^vn

Pit cc"^"».!", • liotei Keur. «.i.it iiior-

gen.norJ iroJ.'lien uu de \uiiterkol-

leklie \.,i l iJ 1 Broniet worden fo-

tooi'd :,M\>. il 1 romp K.Kis een .i.iiual

".el.'ete sviiiien en k.i/en opeen proetn-

tel geieed heeti liggen \oor de g.,sten

P;'.-e .i\ ond woult gehouden \.in 20 "0-

2- iKl uur

Bromfietser gewond

/.XNDVOORT - Vorige week dinsdag

weril een 17-jaripe jongen gewoni; l^ij

een aanrijding tussen een pcisonen.iiito

en een bromlicts Dl hrowtiehcr \icró

overgebracht naar een Haailems zie-

kenhuis.
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ARTSKN
f Itiisiirt.senpraktijk Bouman, Mol en

Ridderbos.

Arls: F.N. Riddcrbos. Emrnaweg 5,

icl. 126.r?.

\'erdcrc inlichlingL-n omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de

telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. \205H. Drenth tel.

LISS.S, Flicringa tel. 12181, Zwerver
tel. i:-iw.

IWNDARTS: telefoon 023-30231
WIJKVERPI.KGING: zr. Tr. v.d.

ZANDVOORT - Hervormde kerk,

Kerkplein: 10.00 uur: Vicaris Th.J.

Ilaitjema (Crèche aanwezig).

Jeugdhuis achter de kerk: 10. Of) uur:

.leugdkapel.

Gereformeerde kerk, Juiianaweg 15:

10.00 uur: ds. W. Volker van Amstel-
veen. 19.00 uur: gastendienst. dhr.

C.T. Matahuru ir. uit Amsterdam;
organist: C.J. v. Vliet.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
struat 15: 10.30 uur; ds. A. Noorman,
Ned.Herv.pred. te Bussum
Rooms Katholieke kerk

Parochiekerk St. Agatha. Grote
Krocht
Zaterdag lü oktober: 19.00 uur: Eu-
churi.stieviering met orgel en samen-
zang. Zondag 11 oktober: 8.45 uur:

Stille Eucharistieviering; 10.45 uur:

Eucharistieviering met medewerking
van het St. Caecilia kerkkoor.

Radiokcrk Bloemendaal, Vijvcrweg
14: 9.30 uur: ds. E.Th. Thijs (Viering

H. Avondmaal); 19.30 uur: ds. L.J.

Boeyinga.

Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aaitkondiging zondag 9.30 en 16.00

uur; woensdag 20.00 uur: diensten in

gebouw Madoerastraat Haarlem-
Noord.
Volle Evangelie Gemeente; zondag-
morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

Spek, Van Lennepweg 42 hs., Zand-
voort. Iel. 18741.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
v.Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

VKRLO.SKUNDIGE: mevr. Chr. Ouds-
ht)orn. Linnaeusstraat 3. flat 2, Zand-
voort tel. 02507-14437 b.g.g. 023-

313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor algeme-
ne informatie tel. 023-320202 (dag en
nacht).

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

POLITIE: telefoon 13043.

HRANDWEER: telefoon 12000.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

«23-320899 of 320464).

Spreekuur op werkdagen van 09.00 tot

10. (X) uur, maandagavond van 19.00 tot

20.00 uur. Verder volgens afspraak.

Voor deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten

verbonden zijn.

ZANDVOORT - Geboren: Nick, z. v.

P.J.F. Pcrquin en S.M.Th, van Inden;

Jeffrey David, z. v. W. Molenaar en O.
Wallig; Merel. d. v. P. van Gijzel en 1.

Overstecgen.

Ondertrouwd: H. Clowting en Th. C.

Mok; J. Van der Winden en L.M.V.
Moes.
Gehuwd: R. Hakhof en J. van der

Mije; E. E. Zaadnoordijk en W.E.M.
Kuijpers; R.P. Paap en E.D.E.M, van

Norden; D.W.J. Remmers en Th.
Porsch.

Overleden: Anton Fr. van Driest, 90
jr.; Anthonius Willemse, 79 jr.: Theo-
dorus Cazander, 89 jr.; Anna M.C. van

der Meer, geb. van der Hoeven, 89 jr.;

Johannes 8. Boom, 79 jr.; Pieter F.J.

de Jong, 71 jr.; Cornelis Chr. Snellens,

67 jr.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp: tele-

foon 17373. Op alle werkdagen van

11.00 tot 12.00 uur. Ook schriftelijk:

postbus 100, 2040 AC Zandvoort,

STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD tel. 18083.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-

straat. Eerste en derde woensdag van

de maand 17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, iel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u

die nodig heeft bij acute problemen.
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND ongevallen 023-319191.

Besteld vervoer 023-319277.

WERKLOZENCOMITÉ, spreekuur

iedere maandagmorgen van 11.00 tot

12.00 uur in de openbare bibliotheek.

Op dat tijdstip ook telefonisch bereik-

baar onder nr. 14131.

^WWTERSTWDEN
ZANDVOORT - De waterstanden

voor de komende week:

Datum: HW LW HW LW
8okt. 10.38 5.40 23.17 18.20

9okt. 11.54 7.07 —.— 19.42

lOokt. 0.33 8.26 13.00 20.50

Hokt. 1.30 9.34 13.54 21.48

12okt. 2.14 10.27 14.36 22.35

13okt. 2.54 11.09 15.13 23.18

Mokt. 3.35 11.42 15.50 24.00

15okt. 4.12 12.09 16.29 —.—
Maanstanden: 13 oktober VM 13.50

Springtij op 15 oktober.

Filmavond
ZANDVOORT - Naar aanleiding van

de deportaties van de zwarte bevolking

van Zuid-Afrika naar onherbergzame
gebieden in dit land wordt er aanstaan-

de maandagavond 19 oktober een film

vertoond. Deze kreeg de titel mee
,,discussie gesloten'' en werd vervaar-

digd door vijf anonieme cineasten uit

Zuid-Afrika. Aanvang 20.00 uur, toe-

gang gratis, terwijl deze avond ook
informatie wordt verstrekt.

VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen - RCH
(bekerwedstrijd) 14.30 uur. Sportpark
Vondellaan.

TZB - EHS 2 14.30 uur Sportpark
Kennemerweg.

SVJ - TZB dames 10.00 uur.

bASKETBAL
Zaterdag: Lions - Locomotief 20.30

uur, Fellikaan sporthal Zandvoort.

Lions-dames - BV Blues 19.00 uur,

Pellikaan sporthal Zandvoort.

WATERPOLO
Zaterdag: Zeeschuimers - Aquarius

17.30 uur, De Duinpan Zandvoort.

Officiële opening

AFAFA accommodatie

ZANDVOORT - Na een verbouwing
van ruim een jaar zal de AFAFA
aanstaande zaterdag 12 oktober de
vernieuwde accommodatie officieel in

gebruik nemen. Deze opening zal wor-

den verricht door de Zandvoortse huis-

arts, de heer C.J.J. Mol, 's middags om
14.00 uur.

In de vernieuwde accommodatie zullen

cursussen worden gegeven in kracht-

training, konditietraining en figuurver-

betering, Waarbij gebruik gemaakt
wordt van de modernste apparatuur op
dit gebied.

Tevens worden cursussen gehouden in

diverse gevechtssporten, zoals karate,

kickboxing, judo e.d. Bovendien zijn

er nog cursussen in t'ai-chi, yoga en
jazzballet.

Belangstellenden worden verwacht in

de morgenuren van 11.00-13.00 uur in

het gebouw aan de Brugstraat. Inlich-

tingen en informatie worden verstrekt

in de Brugstraat, dagelijks vanaf 19.00

uur en op zaterdagen vanaf 11.00 uur.

Het C.H.J. LGroot Kijkduin")

verhuist naar Alkmaar

Wat niet mee kan,bieden wij te koop aan:

MEUBILAIR - KOELKASTEN - LINNEN-
GOED - kOOKPLAATJES, enz.

Kom kijken en kopen!
(prijzen van f 0,25 tot f 50,-)

op maandag 12 oktober van 10.00 tot 14.00

uur en van 19.00 tot 21.00 uur;

op DINSDAG 13 OKTOBER van 10.00 tot

14.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur.

Dr. Smitstraat 7 - Zandvoort
Tel. 02507-16988

,

-^"^"^

Bar Bodega Noord
Fredje van Rhee

Celslusstraat 196, telefoon 16044

ledere vrijdag en

zaterdag mosselen eten
Zaterdag 10 oktober

middernachtshow

degenslikken en

fakirshow Rik Kapoor

'

Kruisvereniging Zandvoort

WINTERAKTIVITEITEN
1981-1982

Lezing over alternatieve geneeswijze in het

GEZONDHEIDSCENTRUM,
Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort

(zijstraat Kostverlorenstraat).

WOENSDAG 14 OKTOBER,
aanvang 20.00 uur,

onderwerp:

HOMEOPATHIE
Spreker:

Dr. H. J. VAN DER KLASHORST
Na de pauze is er gelegenheid tot vragenstellen.

U bent van harte welkom,
de toegang is gratis voorleden en niet-leden.

Klein assurantiekantoor

te Zandvoort, vraagt:

MEDEWERKSTER
voor enkele uren per week.

Enig administratief inzicht, assurantiekennis

en type-diploma vereist.

Inbreng van eigen portefeuille mogelijk.

Brieven onder nr. Z-550, bur. v. d. blad.

UNIEK VOORZANDVOORT:

ESJEU ANDRÊ
VOORAL UV\/KLEDINGREPARATIEENZ,

gaat uitbreiden.
Voor Zandvoort: tel. 18492.

Voor Heemstede en omstreken:
tel. 023-331356.

LAAN v. ANGERS83- per 15-10-'81.

Flinke zelfst.

huish.hulp

gevraagd, voor 1 ocht.

per week. van 8.30-13.00

uur (2-kamerflat).

Tel. 02507-14405.
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Nieuw geopend in Zandvoort:

Schoonheidssalon
"MYRNA"

Zaterdag 10 vanaf 13.00 uur

OPEN HUIS
Degene die een afspraak maakt,

.(ook telefonisch), tijdens het open huis,

krijgt 30% kortins op «en behandeling.

fjlifiim ^^hiiifnzwtsikS^

poHmi, schoonheidsspecialiste ^•^U

Kostverlorenstraat 89 - 2042 PD Zandvoort 1

Tel. 02507-14692 \^
Depositaire: dr. Eckstein-Lady Rosé |

IHet produkt dat niet op dieren is uitgetest)

C

m
m

m
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7. gieit^'^^r
^t

»

Gebakken tong

Elke dag verse schol

\J^kP<j v^^^^^^ZZ^^^^

Bruiloften en partijen

feSeerd 3-, o.a. whisky.

Franse cognac.

VisWet frites ^^5
Scholfliet frites

Gebakken lever 3.45
uien-champignons trues- . •

^^^
Kotelet frites

Ook a la carte!

Steak Delicia 250 gram

diverse grüciitccncompotc__ i

mosselen
„.etkruidenboter,

stokbrood en

glas wijn.

^^s heeft u een

kinderfeestje? Delicia

heeft heerlijke

pannekoeken

natten mei frites, frikadellen

(
Mei meer dan 5 kinderen

100/0 korting!

Diverse kinderattracties!

J^ldas kwaliteit en

toch goedkoop!^

Een feestje bij u thuis?

Wij verzorgen uw koude schotel.

Vanaf 1 oktober winter-

schotels, o.a. zuurkool,

boerenkool, hutspot,

capucijners.

65 + 'ers opgeletl

Ga er eens uit

Bij ons 10<Vo korting!

Heeft u een

vergaderzaaltje

nodig of een besloten ruirnte voor

festiviteiten? Delicia heef het.

Wij staan garant voor ie klas kwali-

teit en een goede service.

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
in- en verkoop en

nr.<.i~q van Inboedels
en goederen.

Dag. geopend V. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,

na 18.00 uur 16658.

Fa.WATERDRINKER
Souterrain.

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Plotseling is uit ons midden weggenomen
mijn lieve zuster en tante

Lia van de Mije-Sietsema

op de leeftijd van 49 jaar.

A. ROOS-SIETSEMA
C. ROOS
HANS en MARJO
JA.A.P

PATRICIA

ZANDVOORT, 5 oktober 1981

.

De begrafenis zalplaatsvinden

vrijdag 9 oktober om 13.30 uur

op de begraafplaats in Zandvoort.

Ejnrn
woningbouwvereniging

Voor leden komen beschikbaar:

1. De flatwoning

Van Lennepweg 53/7
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,

douche, cv, berging

Huurprijs 314,80 per maand.
B &W verlenen voor deze woning slechts

woonvergunning aan.

a. gezinnen

b. 2-persoonshuishoudens

2. De flatwoning

Lorentzstraat 453
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,

douche, blokverwarming, lift, berging

Huurprijs 584,55 per maand
B &W verlenen voor deze woning slechts

woonvergunning aan:

a. gezinnen

b. 2-persoonshuishoudens

De toewijzing van deze woningen geschiedt op
het lidmaatschapsnummer van de vereniging.

Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De
beoordeling voor het verkrijgen van een

woonvergunning berust bij het college van

burgemeester en wethouders van de

gemeente Zandvoort. De inschrijving dient

schriftelijk vóór dinsdag 13 oktober 1981 om
19.00 uur te geschieden aan het kantoor van

de vereniging onder vermelding van het

lidmaatschapsnummer en geboortedatum.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal

eerst op donderdag 15 oktober 1981 om
14.00 uur in het geveikastje aan het kantoor

worden gepubliceerd.

Ruilwoningen
maand oktober 1981
1

.

Aangeboden; flatwoning 14 kamers)

Celslusstraat, huur 391 ,70 p.m.

Gevraagd: kleinere (flat)woning

2. Aangeboden: flatwoning (2 kamers)

Lorentzstraat, huur 442,65 p.m.

Gevraagd: grotere flat of eengezinswoning

3. Aangeboden: flatwoning (4 kamers)

Lorentzstraat, huur 586,40 p.m.

Gevraagd: benedenwoning
4. Aangeboden: flatwoning (4 kamers)

Lorentzstraat, huur 587,60 p.m.

Gevraagd: eengezinswoning

5. Aangeboden: flatwoning (4 kamers)

Van Lennepweg, huur 221,00 p.m.

Gevraagd: eengezinswoning

Woningruil geschiedt alleen volgens de richt-

lijnen van de ruilregeling. Belangstellende

huurders van EMM- of gemeentewoningen
dienen vóór eind oktober 1981 schriftelijk te

reageren onder vermelding van de aan te

bieden woning, het lidmaatschapsnummer en

de geboortedatum.

la reine
culinair

De wijze waarop wij voor onze gasten party

en diners verzorgen heeft ons een bijzond

goede naam gegeven.

Viergangen-WEEKENDMENU

f 35.00

Voor informatie omtrent het weekendmenu
en/of reserveringen: tel. 02507- 12253.

REST. LA REINE
KERKSTRAAT 15 -ZANDVOORT.

J AMIN
Kerkstraat 22

Belgische bonbons/
Kersenbonbons pondsdoos van 10.25 nu 7.50

Roomboterstaven 1.95

Roomboter amandelstaaf
met amandelspijs «i.OO

Gevulde speculaas 330 gram 2.1

5

Gevulde roomboter speculaas
250 gram Z.OÜ

Speculaas 500 gram 2.50

Amandel speculaas 250 gram 2.25

Woensdags gesloten.

-uren

Gasthuisplein 12, telefoon 17166

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13.00-16.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur

09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur

09.00-12.00 uur

i Klachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uur

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven uun het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

Voor ai uw cv., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

TECHNISCH BUREAU A. VADER

Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 02507-
13176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader.

Vogelenzang, telefoon 02502-6667

ADVERTEREIVI IIM EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

CARAVANSTALLING
Winter- en zomerstalling.

Winterstalling in stenen loodsen.

Tevens het adres voor alle reparaties en
service-beurten aan caravans en
reparaties aan kachels en koelkasten

Verkoop accessoires, onderdelen en alle

soorten flessen gas

TABBERT EN KNAUS DEALER

De Klerk Caravans bv
Haarlemmerstraat 5, 2182 HA Hillegom,

telefoon 02520-15238

Diverse merktietsen,

brommers,

crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen, banden,

crosskleding, helmen, handschoenen,

laarzen enz.

Zandvoort- Amsterdam en terug voor nog
geen riks op een Vespa (1:56).

Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKON
K0CHSTRAAT8 - ZANDVOORT

(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

Te huur gevraagd, voor
perm. Na okt.

34-5-kainerflat

of huis

met 2 of meer slaapk.,

gem. of ongem.
Reakties alleen rr.et

mog. van ged. onder-

huur. Tevens

l-ot/slaapkamer

gevraagd.

TEL. 02507-17234,

na 19.00 uur.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
ReinwardtstraataO, telefoon 02507 1 43 65.

Uroyisiviij

Moerenburg
voor Dr. Vogel

homeopathie.

Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel. 02507 - 1 61 23

u

WINTERSTALLING
in overdekte, vorstvrije en goed geventileerde

ruimte, voor caravan, vouwcaravan, zeilboot,

surfplank etc.

Prijs f 23.- per m' gedurende de
winterperiode.

Inlichtingen: tel. 02S20-20854, tijdens kantooruren;
privé 02502-6912.

't Kinderwinkeltje

Buureweg 1-3.

Zandvoort.
telefoon 16580

heelt nu leuke

winterkleerljes

Verse vulkoeken?
Zeker van

BAKKhRIJ

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

Vrijdag 9 oktober verhuist

COaKID[1
HERENIVIODE

NAAR
HALTESTRAAT 14

Hierbijnodigen wij u uitom met ons een
drankje te komen drinken.

Geopend van 9.00 tot 21 .00 uur.

H. Boskamp
I. Kleerekoper
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ZANDVOORT - Een duidelijke uit-

spraak van de commissieleden Algeme-
ner Zaken /Ruimtelijke Ordening ten

aanzien van het te voeren beleid in 1982,

heeCt voorzitter Machielscn dinsdag-

avond niet gekregen.

Op de agenda van de vergadering van

13 oktober was de begroting 1982 met
aanbiedingsbrief en de onderwerpen
„Algemene Zaken" Politie, Brand-
weer, Ruimtelijke Ordening, Woning-
bouw, Toerisme, Strandexploitatie en

Verkeerszaken geplaatst. ,,Men zou nu
alvast kunnen bepalen hoe het beleid in

de toekomst zou moeten zijn, wanneer
er nog verder moet worden besnoeid in

de gemeente, wanneer inderdaad de
inkomsten van het circuit wegvallen"

aldus de voorzitter en hij stelde de
commissieleden voor de keuze:
- verdere bezuinigingen, hetgeen in-

houdt vermindering van het diensten-

pakket van de gemeente;
- niet aktivcren van nieuwe aktivitcitcn

en investeringen, hoc noodzakelijk die

ook mogen zijn;

- verdere belastingverhoging.

,,Geen populaire rnaatregelen, maar er

zal toch een politieke keuze moeten
worden gemaakt", was de zienswijze

van de voorzitter.

Circuit

De commissieleden voelden er duide-

lijk geen van allen iets voor om nu

reeds uitspraken te doen. In tegenstel-

ling tot de wens van de voorzitter

schaarden ze zich min of meer achter

huisarts Flieringa ,,Inspraak Nu", die

zei niet over een beleid te kunnen
-spreken, als hij niet weet hoeveel geld

er uitgegeven kan worden.
Een eenvoudig rekensommetje had de

huisarts geleerd dat er bij wegvallen

van de circuitinkomsten niet zes ton

moest worden opgehoest, maar zeker

één miljoen. ,,Wegvallen van de in-

komsten, ik schat zes ton, plus dan nog
een keer nieuwe investeringen om het

circuitterrcin rendabel te maken, zeker

nog eens vier ton, hoe kan ik nu een

beleid bepalen als ik mijn budget niet

ken" zo klaagde hij. Hij had liever de

(Advertentie)

J. RIEIVIËRSIVfA
Nieuw-, ver- en
renovatïebouw
Haarlemmerstraat 14

Tel. 16091 - 1308e.

Autobédiijr

Viei»te|g[eBX

Aanvang beginners-

dub

Kom nu inschrijven

en... voor het zelfde

geld, ga je toch

naar Daniels

Dansschool

Pa

aniëh

Voor elke leeftijd

een cfub. Inschrijving

dagelijks van 19.00-

21.00 uur. Adm. de
Ruyterweg 110, Dirk

Sonoystraat 155,

tel. 020-184044 of

020-113260

materie eerst in de commissie Finan-

ciën behandeld, en dan pas in AZ.
Dit was dan in lijnrechte tegenspraak

met de afspraken die vorig jaar werden
gemaakt, namelijk, met het oog op een
meerjarenplanning éérst de onderwer-
pen in alle commissies te behandelen
en dan pas in financiën, omdat dan
bekend zou zijn wéar door de raad de
prioriteiten worden gelegd.

Richard van As (CDA) wees nog eens

op deze afspraak van vorig jaar, doch
kreeg geen reactie van de huisarts.

De voorzitter was van mening dat de
commissie Financiën er is om de dek-

kingsmiddelen aan te wijzen en dat AZ
er is om het beleid ten aanzien van deze
agendapunten te bepalen.

Motie

Gert Toonen (PvdA) had om weer
andere reden bezwaar tegen de wijze

waarop de begroting was vastgesteld.

Niet zozeer het dreigende faillisement

van de Ccnav, hij had er begrip voor
dat het college niet alle tegenvallers

van tevoren in een begroting kan ver-

werken. Wél, en dat was veel ernstiger,

had hij bij de begroting en nota van
aanbieding het ,,circuitverhaar' ge-

mist.

Als één der indieners van de motie van
november 1979 waarin wordt gezegd
dat het college vóór 1 januari met
nieuwe voorsteilen zal komen met be-

trekking tot een andere exploitatie van
het circuitterrcin. had hij op zijn minst

toch wel een indicatie in die richting

verwacht. Het had geen afgerond plan

behoeven te zijn, maar toch wel wat de
gemoente in dit opzicht van plan is zelf

verder te doen.

,,Ik had toch op zijn minst een opstel-

ling verwacht hoe het college denkt dat

wij verder zullen gaan, een plan a-b-c-

d. Ik kan met dit financiële abacada-
brastuk niet werken. Ik wens voor de
begrotingsvergadering nader geïnfor-

meerd te worden, zodat een standpunt
bepaald kan worden en beleidslijnen

vastgesteld."

Hij zei door telefoongesprekken met
Gedeputeerde Van der Knoop wel van
de hoed en de rand te weten, toch werd
hij door het college liever duidelijk

geïnformeerd over de stand van zaken
en vervangende oplossingen.

Hij voelde zich met een kluitje in 't riet

gestuurd, en zowel het riet was ten

aanzien van de recente gebeurtenissen

hoger en de kluit dikker geworden.
,,Speelde het college wel in op de

recente gebeurtenissen?"

Jan Jongsma (VVD) zei zeer verbaasd

te zijn dat het college nog steeds geen
plannen had ontwikkeld. Hij verweet

het college en de raad dat men min of

meer had bijgedragen tot het faillisse-

ment van de Cenav. Door de negatieve

benadering van de circuitproblematiek

had men daar toch zijn steentje toe

bijgedragen. ,,Als men belast is met
een motie dan zal men toch minstens

mogen verwachten dat een aantal plan-

nen is ontwikkeld. Wij hebben niets

anders gehoord dan ,,Wij zijn bezig",

maar dat er in concreto nog geen plan

is, vind ik een manco van het college",

aldus de liberaal.

Ijskast

De beschuldiging dat het college en de
raad geholpen zouden hebben de Ce-
nav een pootje te lichten werd door de

voorzitter verontwaardigd van de hand
gewezen. Bovendien is er een aantal

plannen uit de ijskast gehaald, onder
andere de Reinwardtstraat (woning-
bouw) en dat de oj}twikke]ing van een
nieuw bestemmingsplan in samenwer-
king met de Provincie in een vergevor-

derd stadium is. Voorzitter Machielsen
erkende dat er een zwarte hand boven
de begroting hangt. Persoonlijk zag hij

geen overname van Hordo. ,,Ik denk
niet dat een zakenman een zaak over-

neemt, waar zoveel schulden zijn!" Dat
mocht de commissieleden er niet van
weerhouden nü de beleidslijnen vast te

stellen. ,,Het is onzin dat wij niet

kunnen praten zonder dat het in de
commissie van Financiën behandeld
is", betoogde de voorzitter, die zei dat

men in Zandvoort misschien wel dank
zij het circuit op te grote voet had
geleefd.

Richard van As was het daar helemaal
niet mee eens, en verzocht iedereen

zich eens af te vragen wat men in de
jaren gemist had door het circuit te

handhaven.
Na dit debat ging men over tot behan-
delen van de agenda. Behalve een
uiteenzetting van de korpschef van de
Gemeente Politie, enkele op- en aan-

merkingen, werd met de huidige bezui-

nigingsvoorstellen akkoord gegaan.

iSSmihiitjlmitt Wt»Hfi»]ÏTÏ!Tit;
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(Advcrlculie)

Pihbkomt

kêlcstfaat

GARAGE
ELBTE

Dr. Schaepmanstraat 1/hoek
Brederodestraot,
teleroon 16768.

Geopend van 7.30-22. (X) uur.

KORTING BENZINE

SUPER
7CEJMTSMORMAAL^

DIESEL
I
5 CENT

Ook alle voorkomende reparaties.

Tevens diverse occasions
Inruil mogelijk.

indebusl

"-1
s

5

-V* ^
«ï>'

*^ ''S'^'PfS^^T^
-*^t^^^l-'

^
*^*s»*ïïT*2? ?.i^ *^r ..":;

."'..WOK ï^ ~iv~<ir ^^

ti^ ~ ,» « <.#

»,-5t

,- i»..y.rt.....^. ..„...<...

ZANDVOORT - Vanaf het begin van deze maand, vanaf de tweede om precies Ie zijn,

wordt Nederland geteisterd door stormen. De één is nog niet uitgeraasd, of de

volgende brengt opnieuw een lading hagel en regen, gepaard ,el onweer, die de

mensen diep in de regenjas doet duiken.

Afgelopen zondag trok de woeste noordzee (windkracht 8-10) veel bezoekers naar het

strand. Een fikse wandeling langs de stormachtige kust wordt door velen gewaar-

deerd.

Minder gemakkelijk is.,ie~,e tijd voor politie en brandweer, die regelmatig hulp moei

bieden.

Vorige week dinsdag moest de brandweer er aan te pas komen, om een stellage in de
Kerkstraat, die het slachtoffer van deze storm dreigde te worden, te verankeren.

Een omgewaaide boom was er vrijdagavond oorzaak van, dat twee automobilisten met
elkaar in botsing kwamen op de Zandvoortselaan. Een man uit de richting Bentvelt

schrok zo van de boom op zijnpad, dal hij op de andere weghelft terecht kwam. Daar
naderde een auto uil tegenovergestelde richting. Beide automobilisten kwamen
frontaal in botsing. De auto's werden zwaar beschadigd, maar de chauffeurs kwamen
er met de schrik vanaf.

Op zondagmiddag moest de Burgemeester nin Aipliaistraat warden aj'i;czet. omdat
door de zware windstoten de sloop van de Karet i)i)ür:na:u;chool werd versneld. Op de

Kosiverlorenstraat kwamen grote lakken op de -Arg tcreeiil en op hei parkeerterrein

aan hel Schuitegat raakten verschillende geparkeerde aiilo's op drift. Drie voertuigen

liepen schade op. Op de Boulevard liarnaurt ging een lichtrinrn tegen de vlakte, een

palatfritcszaak op het Kerkplein opende <invrijwiUii> de deuren en in de Thnrbecke-

straat was het uitkijken geblazen, want daar kwamen dakpanne!' naar beneden.

Tenslotte rukten pAit'e en brandweer iiit om een ruit van een gebouw aan de

Burgemeester van Aiphenstraca ie redden en zorgden zij crvcor, dat een vonkenregen

uit een schoorsteen in de Spoorbuurtstraa! werd gedoofd.

Aan het onbestendige weer komt deze week nog geen einde. :\'aast opklaringen blijven

er perioden met regen en buien voorkomen. Hagel en onv;eer zijn inoi;eiijk, de natte

sneeuw, die wel in de Harz en de Eiffel viel, iilijft ons voorlopig bespaard.

In de eerste twaalfdagen van oktober is al meer regen gevallen dan normaal is voorde
hele maand oktober (ca 75 millimeter). Deze foto van i'otokring Zandvoort (G. v.

Zielen de Blom} geeft een goed beeld van de geteisterde kust.

ZANDVOORT - De vraag die wij ons

moeten stellen is: „Hoe kunnen wij de

politic te Zandvoort zo efficiënt en

voordelig mogelijk laten funktioncren?

Dat kan alleen bij een flexibelere orga-

nisatie. Voor deze organisatie is dan een

struktuele verandering nodig, die de

nodige investeringen zal vragen. In dit

geval zal ook het oud Hollandse gezegde

„De kost gaaf voor de baat" van

toepassing zijn."

Dit is in hel kort de meniiig van de

corpschef Mcnkhorst, die dit verander-

de beleid al heeft aangekondigd tijdens

zijn installatie in augustus en hier in de

vergadering van de commissie AZ dins-

dagavond nog eens benadrukte.

Begroting

op de begroting van 1982 worden forse

bezuinigingen voorgesteld ten aanzien

van de post ,,politie" en Mcnkhorst
wilde daar best over praten, niet over

eventuele grotere bezuingingen, dan

werd het inderdaad , .handen af van de

politie" zoals Flierinca al opmerkte.

Overigens is het Zandvoortse politie-

corps eindelijk op de gewenste sterkte

gekomen en hoewel de gemeente
slechts een schijntje betaald van het

totale kostenpakket (het grootste deel

wordt betaald door Binnenlandse Za-

ken) is dit toch nog een fors bedrag op
de Zandvoortse begroting.

Corpschef Mcnkhorst vroeg zich af of

de grote investeringen van de laatste

jaren met betrekking tot de politic wel

zinvol waren geweest, er drukt nu een
grote rentelast op deze begroting.

Voeg daar dan nog eens aan toe dat de

twee administratieve krachten van de
politic nu voor rekening van de ge-

meente komen, plus nog eens de hono-
rering van oneigenlijke politietaken

(onder andere parkecrcontröle) en
men heelt een hoge post ..politie".

Overigens is de corpschef van mening
dat men niet de politic kan laten

bloeden voor een beleid dat door de

gemeente in het verleden is gevoerd.

Overuren

Uiteraard zou de post ,,overuren poli-

tic" wat teruggebracht kunnen worden,

maar dit betekent dan wel minder

dienstbetoon, minder dienstbetoon is

minder veiligheid voor de burgers.

Een verschuiving van de diensten reser-

vepolitie naar de gemeentepolitie is een

vestzak /broekz;ikpo!i!iek die de

corpschef niet voorstaat.

Men is momentcel bezig met een her-

structureringvan de organisatie dat een

flexibeler beleid mogelijk moet maken,

al zal dit dan de nodige investeringen

vragen.

Toonen was blij niet de heroriëntatie

van het politiebeleid en vroeg zich al of

meer surveillance te voet en per fiets

niet in aanmerking kon komen. In zijn

ogen zou dit ook kostenbesparend

werken. Hij vroeg extra aandacht voor

de post , .overuren" die toch wel terug

te brengen moet zijn. terwijl misschien

ook het aantal administratieve krach-

ten wellicht teruggebracht zou kunnen
worden.

Dienstbetoon

Van As had moeite met het terugbren-

gen van het dienstbetoon van de poli-

tie. ..Wij hebben in het verleden extra

politiesteun gevraagd en zijn altijd zeer

dankbaar geweest voor het werk v;in de

reservcpolitic. Bezuinigingen moeten
niet ten kosten gaan van de veiligheid.

Jongsnui tenslotte wilde eerst kennis

nemen van de strukturele veranderin-

gen wanneer die zijn uitgewerkt, alvo-

rens hij een mening kon vormen over

de misschien, extra, te nemen bezui-

ningsmaatregclcn ten aanzien van de

politie.

(Adverifinii')

Voor verantwoord
beleggen, boekhoudingen^

verzekeringen,

financieringen en
belastingzaken

mm. C.P. Boon

Kantoren te Zandvoort,
Heemstede en Lisse.

Tel. 02507 -17639.
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De eciini.Tligt' uitkurinR is büslcnid voor mensen die niet meer dan een
minimuminkomen (loon, iiitkerinp) hebben. Tui 1 november kunnen gezin-

nen van tw ee personen liun aiinvriiag indienen.

Wie moeten vóór 1 november aanvragen?
- Gi.'lni\\ ik n iiK I ot /ontk i kindcien
- (in''(.!n'.\\(lL!i ini-'i iciiniiii'-ic clii kind \ oor uk- (ncrliei eerste en tucede

k'A.iit.uil 14M klIii oji kiiidLrbi|slii};bL'-MJi.

- (k'ijeiK'ii dic ontichuud s.inicnwoncii i.n een biisiiindsuiikcnng vooreen
cLlTip.uii ont\.inpcn

b moet op 1 jjniKiri 1481 en op hei nionKiii \an de .i.invra.ig tot een vaii

lil. /o {iioepcn beiioien. ksdit op fzeeii \<in biidi. ol cdk'en opeen \an beide tijd-

'-i.ppen hel ge\.ik ji.i diin n.i ol u na 1 no\embei kuni ;uin\ lajien

U wordt ook ais onjiebuwii beschouwd al*- u weduwe ol weduwnaar
iient ot ais u niet s;inien met uweelityLnooi ot echtgenote een Inushouding

heb>

Hebt 11 nofz geen formulier ingevuld, doe dal dan snel.

De aanvraag moei u uiterlijk 31 oktober verzenden.

Wie moeten na 1 november aanvragen?
- Dcenen die eip iiei moment \ m aaii\ ra;iü ongehuwd /ijn en geen recht

hadden op kinderbiislag o\er liut tweede kwartaal (uitbetaald \a nat juli):

- degenen die op het moment \ an aun\ ra^ig met iemand samenwonen en die

w onen.

een uitkering vooreen huishouding van tenminste twee personen willen

aanvragen (de inkomens worden dan samengeteld!);

- degenen die op 1 januari 1981 ongehuwd waren en geen recht hadden op
kinderbijslag o\ ei het eerste kwartaal van 1981 (uitbetaald vanafapril)

U moet wel altijd een /.eltsiandige huishouding hebben en in Nederland

Welke zelfstandigen kunnen de uitkering aanvragen?
- Degenen van w ie het inkomen voor lenniinsie éénderde deel bestaat uil loon-

ol uitkering (bi]\.A,'\\VO.

- degenen die een (aanvullende) bijstandsuitkering (Rijksgroepsregeling

/eltstandigen ot Rijksgroepsregeling oudere zeltstandigeni ontvangen:
- degenen die bedrijtsbeémdigingshulp ontvangen.

Welke kinderen tellen mee voor de uitkering?

Alle kinderen voor wie recht op kindcrbijskig bestaat. Dus niei de kinderen dic

/icli/ell onderhouden.

Hoeveel bedraagt de uitkering?

()e uitkering bedraagt maximaal:
- \ 001 ge/innen \ m-ï twee personen I 250,-:

- voorge/innen van drie personen t 35Ü,-:

- voor gc/innen \ an vier of meer personen t 450,-.

Voor alleenstaanden zonder kinderen zal te zijner tijd een bedrag van 1 150,-

geldcn.

Bij vi'elk inkomen bestaat recht op de volle uitkering?

Vergelijk uw kiatsie specificatie of bijschrijsingvan loon ol uitkeiing met de

volgende bedragen. I5et;iali u zeil de premie voor bejaarden- ol vrijwillige

verzekering dan komen dic nog op uw ontvangen inkomen in mindering.

Rente, alimentatie en bijverdiensic uu een bijbaan moei u bijtellen. Vakantie-

uitkering en kinderbijslag lellen niet mee! b ontvangt de volle uitkering, indien

uw inkomen lager of gelijk is aan de vermelde bedragen.

Voeg het meest recente bew ijsstuk van uw inkomsten bij de aanvraag.

Gehuwden: netto ('schoon") ca. f 325.- per week of ca. f 1.405,- per

maand (voor degenen met een WWV -uitkering: ca. f 343.- per week of ca.

f 1.487.- per maand).

Alleenstaanden met één of meer kinderen: netto ca. I 295,- per weck of
ca. f 1.270.- per maand (WWV: ca. f 509,- per week of ea. f 1.359,- per maand).

Voor de alleenstaanden zonder kinderen zullen - na 1 november -

lagere bedragen worden vastgesteld. U /uil dat later in de krant kunnen lezen.

Hebt u AOW?
Dan moei u de premie voor de bejaarden- ol vrijwillige ziekenfondsverzekering

apart opgeven. Dc/.c komt in mindering op de door u ontvangen inkomsten.

Daardoor kunnen ook bejaarden die in verband met extra inkomen (bijv.

pensioen) boven de AOW een hogere premie dan f29,80 per maand betalen, in

veel gevallen toch nog voor een deel van de uitkering in aanmerking komen.

ber in.

N

op de lecttijd %an 79 jaar.

Heemstede:
M.Th. Baard-Holtmann

Haarlem:
A.H.P. Koster-Holtmann

Heemstede:
H.P.M. Koning-Holtmann
H. Koning

Zandvoort:

J.Th. Ruppert-Holtmann
Heemstede:

J.Th. Holtmann
Australii;:

H.Th. Holtmann
E.G.M. HoUmann-ianOs

Amsterdam
M.H.P. Holtmann
Neven en nichten.

Zandvoort, 13 oktober 198 1.

Corr. -adres:

Mevr. A.H.P. Koster-Holtmann, Engelandlaan 1326,

2034 GR Haarlem.
Madelcine is opgebaard in het uitvaartcentrum van

,,Ondeding Hulpbetoon", Poststraat 7 te Zandvoort,

waar gelegenheid is tot afscheidnemen en condoleren op

donderdag van 19.00 tot 19.30 uur.

De H. Mis van Requiem zal worden opgedragen, vrijdag

16 oktober om 13.00 uur in de St. Agatbakerk aan de

Grote Krocht te Zandvoort, waarna om 14 (X) uur de

begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats

aan de Tollensstraat.

De wijze waarop wij voor onze gasten party's

en diners verzorgen heeft ons een bijzonder

goede naam gegeven.

Viergangen-WEEKENDMENU

/ 35.00

Voor informatie omtrent het weelcendmenu
en/ofreserveringen: tel. 02507- 12253.

REST. LA REINE
KERKSTRAAT 15- ZANDVOORT.

Geen zorgen. .

.

voor morgen.

Koop een bloemetje bij

J. BLUYS
}1allcs(raal CiS - Zand> oori

lel. 02507- I 20 60

De .specialist voor ui ii ie bloem werken.

STICHTflUG

GEZINSZORG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1 - Aerdenhout

vraagt

A-HELPSTERS
voor 1 of 2 ochtenden per week in het rayon Zandvoort,

De te verrichten werkzaamheden zijn van huishoudelijke aard bij bejaar-
den en langdurig zieken.

Onze stichting bemiddelt tussen u als Alpha-helpster en degene die hulp
nodig heeft.

Het uurloon bedraagt f 10,74 (incl. f 0,59 vakantierechten).

Voor informatie en aanmelding kunt u zich richten tot
mevr, v. d. Heuvel of mevr. LIppus,

tel, 023 - 24 80 41 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
van 9,00 tot 10.00 uur

Ruime sortering onderdelen, banden,

crosskleding, helmen, handschpenen,
laarzen enz.

Zandvoort - Amsterdam en terug voor nog
geen riks op een Vespa (1:56).

'Reparaties zo mogelijl< in één dag klaar.

LUKON
K0CHSTRAAT8- ZANDVOORT

(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

G.Kol
Schuitengat?,

telefoon

13212
auto-brand-leven

alle verzekeringen

Woensdags gesloten. 7
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Te huur gevraagd
per november voor
jongeman (25 jaar)

TWEE ( LIEFST
ONGEMEUB.)

met keuken, douche,
toilet. Red. huur.

Tel. 13332

(Versteege)

't Kindenwinkeltje

Buureweg 1-3.

Zandvoort.
telefoon 16580

heeft nu leuke

winterkleertjes

ZAIMDVOORT
Bilderdijkstraat28

TUSSENWONING
met achterom en tuin o.h. zuiden, schuur.

Ind,: woonkamer met open haard en parket-
vloer, keuken, toilet, douchekamer, zolder.

Vraagprijs/ 130.000,-.

Verdere inlichtingen:

Cense BVIakelaars o.g.
Telefoon 02507-12614.

EVEN BIJPRATEN
doet men natuurlijk bij La Reine met

(goede koffie en vers gebak.

Onze gebald-specialiteiten kunnen worden
meegenomen, ook op zondag.

KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL. 02507- 12253.

X

FQRDOTÖ

0<ml
>-' ZATVDVOlPRt *J>v

. ,
Amp*re.»iR>iBt 10 ,: ;;

, (naistCioipitt)* - :%
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k b,gjö;':t:32 42tóv
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v^imep^^O'ini^^Üfö^^

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

aÊmam^mmmmmBmÊÊmmmÊÊÊmtiÊmmmÊÊmmi
makelaars & taxateurs in bedrrjfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher

I

& Partners 020 - 767868

hernxan heiiermansweg 6. amsterdam-z , telex 18143

71

Hang- en

legkast
172 hx97 bx50 d

4 dessins,

uit voorraad

159.-
Het Kastenhuis

Grote Krocht 25
telefoon 17751

• Groenteplanten met kluit

• Groente- en bloemzaden

• Zaaigrond

• Jiffypots

• Bestrijdings- en

bemestingsmiddelen

• Tuinbenodigdheden

Kwekerij P. van Kleeff

Van Stolbergweg IA, Zandvoort.
telefoon 17093.

^iy\^4^>4^1Kafj^|M^fS|W!ll!ifl^

Gevraagd:

hulp in de

huishouding
1 ocht. per week.

Tel. 02507-14588

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesornstraat 61 - Telefoon 15351

Weet waar je isoleert!

WONINGRUIL
Koop (evt. huur)

Aangeb.: 2-kamer flat in

Badhoevedorp op de 4e
etage van een 4-verd. flat

met zeer groot terras op
het zuiden.

Gevr.: 2/3-kamer flat in

Zandvoort. Niet hoger
dan de 3e of 4e verd.

Inl. tel. 02968-5407.

Do Ellen toclitmeter vcitell u \v;iiu- u

moet tochtwcrcn! Ihuii 'm.

C.ratJs! Bij uw kierenspeciiilist:

VERSTEEGE
IJZERHANDEL

Pakveldstraat 19 - Tel. 1 25 54

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gcspccidlibeerd in

DIEETARTIKELEN
voor buikurpdtientcn

en zoutloos.

Haltestraat 8

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23.

Uw adres voor

elast. kousen, panties,

knie- en enkelstukken,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

ipsen
dames- en herenmode

Haltestraat 40-42

Tel. 02507 - 16218.

Heeft een grandioze

reorganisatie-opruiming
Daarom nodigen wij ±_ 3000 modebewuste dames en heren uit, die van onze gigantische kortingen

kunnen profiteren.

HERENMODE DAMESMODE

KostuuniM^- 250.- Alle japonnen uitzoeken 39.-

Psintalons 49.-
Pantalons uuzoeken>^ . . .

98.- j^okken 89.-

Kolberts^- 150.- Blouses 59.-

.,_. - __ -^_ Verder de gehele dames-winterkollektie met

Hemden;;^ 39.95 30% koning.

P.S.: Onze verbouwings-opruiming is met toestemming van de K.v.K.

Zondags geopend van 13.00 - 17.00 uur.
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Datum 17-18 oktober 1981

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en

Ridderbos

Arts; G.J.J. Mol, telefoon 15091 en

15600

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen,

Anderson tel. 12058, Drenth tel.

(13355, Flicringa tel. 12181, Zwerver
icl. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233
WIJKVERPLEGING: Zr. e. Nijsen,

Gasthuishofje 27, Zandvoort, tel.

12791

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 13185
VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,

Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023-

113233

DIERENARTS: MEVR. Dekker,
Thorbeckestraat 17, tel. 15847

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht)

WëiMiènsten
ZANDVOORT - Zondag 18 oktober

Hervormde kerk, Kerkplein: 10.00 uur:

ds. C. Mataheru, gemeenschappelijke
Hervormd-Gereformeerde dienst. Me-
dewerking van het kerkkoor. Crèche
aanwezig.

Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur:

jeugdkapel.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:

10.00 uur: gemeenschappelijke dienst

met de hervormde kerk aan het Kerk-
plein (zie hervormde kerk). In kerk

Julianaweg 10; 19.00 uur: geen dienst.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur: ds. T. Bijlsma,

direkteur Bijbelmuseum Amsterdam,
gevraagd.

Rooms Katholieke Kerk
Parochiekerk St. Agatha, Grote

Krocht: zaterdag 17 oktober 19.00 uur:

eucharistieviering met orgel en samen-
zang; zondag 18 oktober 8.45 uur: stille

eucharistieviering; 10.45 uur: eucharis-

lieviering met medewerking van het St.

Caecilia kerkkoor.

Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg 14:

9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur: ds.

L.J. Boeyinga, viering H. Avondmaal.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00

uur, woensdag 20.00 uur diensten in

gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-
noord.

Volle Evangelie Gemeente: zondagmor-
gen 9.45 uur: dienst in gebouw Voor-
straat 100 te Katwijk aan Zee.

POLITIE; Telefoon 13043

BRANDWEER: telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND
Ongevallen 023-319191, besteld ver-

voer tel. 023-319277

TAXI: telefoon 12600 en 16843

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464) Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp tel.

17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot

12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus

100, 2040 AC Zandvoort.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD telefoon 18083

WERKLOZENCOMITÉ, spreekuur

iedere maandagmorgen van 11.00 tot

12.00 uur in de openbare bibliotheek.

Op dat tijdstip ook telefonisch bereik-

baar onder nr. 14131

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-

straat. Eerste en derde woensdag van

de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u

die nodig heeft bij acute problemen

^urgelijke Stand

ZANDVOORT
Geboren: Esther, dochter van J.J. Du-
wel en I.H. Goutsmit; Jo Ann, dochter

van R.E. Stan en A.M. van Nes; Janine

Renée. dochter van R.J.W.Th.F. van

Liemt en G.G.M.R. Janssen; Felix

Rogier, zoon van G.W. Verboom en L.

Keur; Mathieu, zoon van G. Biuijs en

M.A. Snijders Blok; Riezvi Yamil,

zoon van Realdo Theophylle Jessurun

en van Faiza Safiyah Ilahibaks.

Ondertrouwd: M. Doornekamp en

P.A. Fase; R. Lubberts en M.A.M,
van de Staak.

Gehuwd: Joh. Filmer en G.K. Hale-

wijn.

Overleden: Aleida J.Chr. van der Mije,

geb. Sietsema, 47 jaar; Dirk Scheffe-

ner, 89 jaar; Jacob Keesman, 72 jaar;

Maria A. van Wees, geb. De Kroon, 87

jaar; Christina M.L. van der Kolk, geb.

Akkerman, 37 jaar.

„WURF-PRAET"

'n Wais mens heb iens 'ezaid;

De slechtste wind is die, welke
onze jas hielgaer doet opewaie.

Dieven gepakt

ZANDVOORT - Een 20- en 12- jarige

Zandvoorter reden zondagnacht weg in

een auto die niet de hunne was. Een
stopteken van de politie werd door hen

genegeerd, maar het mocht niet baten.

Toen zij bij de gemeentegrens met
Bloemendaal de auto achterlieten en er

vandoor wilden gaan, werden zij alsnog

door een zeer snelle politie ingerekend.

Schoenenkastje

voor veel paren

schoenen, veel

kleppen

139.-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

Wellicht Gildehuis in Haarlem
KENNEMERLAND - De Junior Ka-
mer Kenncmerland (JKK) in Haariem
overweegt de vestiging van een gilde-

huis in de regio Haarlem. De JKK
heeft de resultaten bekendgemaakt van
een onderzoek naar het gildewezen in

Frankrijk, waar onder meer een be-

zoek werd gebracht aan een zoge-
noemd ,,maison des compagnons". Dit

gebeurde in het kader van de jumelage
tussen Haarlem en Angers. De Jeune
Chambre Economique had daarvoor al

een bezoek gebracht aan Haarlem.

De Junior Kamer noemt het gildehuis

,,zeer de moeite waard vanwege het
feit dat het voor een belangrijk deel
door de leerlingen zelf wordt gebouwd
en ingericht. Je treft er staaltjes van
vakmanschap aan die imponerend zijn.

Zoals metselwerk, lambrizcring en
jneubels". _
De JKK heeft de Franse gildehuizen
twee jaar bestudeerd. Dank zij de
contacten met l'Association des Com-
pagnons du Devoir is het thans moge-
lijk om ook Nederlandse jongeren van
dit instituut te laten profiteren. Inmid-
dels is een uitwisselingsovereenkomst

tot stand gebracht. Een Nederlandse
leerling gaat naar Frankrijk en een of
meer Fransen mogen bij bedrijven in

de regio Haariem praktijkervaring ko-

men opdoen. Om op grotere schaal

uitwisseling mogelijk te maken zal de
JKK overleg plegen met de overheid.
Dan komt ook de vestiging van een
gildehuis in ons land ter sprake. De
Stichting het Gildehuis bestaat al m
Haarlem. Adres; Nassauplein 4.

GEVONDEN VOORWERPEN

ZANDVOORT - In de maand septem-
ber zijn de navolgende voorwerpen op
het politiebureau gedeponeerd en als

gevonden aangemerkt:

zwarte agenda; zwarte motorhand-
schoen (hnks); plastic regenjas; 2 bril-

len (model ziekenfonds of dienstbril);

zwarte herenparapluie; zilverkleurig

medaillon; gouden kinderarmbandje;
zilveren ketting met hanger; leesbril

met donker montuur; rieten tasje met
pop en sleutels; bromfietsverzekerings-
bewijs; toilettas met inhoud; plastic

mapje met o.a. discotheekkaarten; pijp

in geel stoffen zakje; rode damesporte-
monnee; plastic zak met kinderkleding,

een paar schoenen en een haarborstel;

herenhorioge; doublé horloge met
blauwe wijzerplaat.

Inlichtingen over deze zaken kunt u
inwinnen onder telefoonnummer
13043.

Wasbeurt leidt

naar ziekenhuis
ZANDVOORT - Een 27-jange inwo-
ner is zaterdagavond in het ziekenhuis
terechtgekomen toen hij ztjn auto een
flinke wasbeurt wilde geven.

De man had de wagen neergezet bij de
wasplaats van een garage aan de Brede-
rodestraat. Zodra hij spons en zeem te

voorschijn haalde maakte een andere
Zandvoorter hem duideijk, dat hij een
wasbeurt niet zou dulden.

Toen de man zich daar mets van
aantrok begon de ander er op los te

slaan. Het resultaat; een kapot kunst-
gebit, een gescheurd gehemelte en een
ontzette duim. Nadat het slachtoffer

zich met bebloed gelaat bij de politie

had gemeld werd hij naar een zieken-

huis in Haariem gebracht. De dader,
een 25-jarige inwoner is aangehouden.

Verdere arrestaties
ZANDVOORT - Naar aanleiding van
de aanhouding vorige week van enkele
helers en een inbreker, werden door de
politie deze week nog twee Zandvoor-
ters aangehouden, namelijk de gebroe-
ders v.d. K.29 en 19 jaar oud.

Deze hebben bekend te hebben deelge-

nomen aan een veertien tal inbrake-

n/of diefstallen in de gemeente die in

de loop van 1981 zijn gepleegd.

Onder andere werd door hen een
Duitse personen-auto ter waarde van
Dm. 30.000,— ontvreemd die door hen
in Hillegom total loss werd gereden.

Bij een huiszoeking werden twaalf ki-

mono's teruggevonden ter waarde van
duizend gulden die deze zomer uit een
vitrine aan de strandweg verdwenen.
Beide verdachten zijn jl. vrijdag voor-

geleid bij de Officier van Justitie te

Haarlem. Het onderzoek wordt nog
verder voortgezet.

•*•***•***•*•*•*•**

l
Lekker pizza t

l eten? J

Lekker pizza

eten?

: Aart Veer niet *

vergeten
Grote Krocht 23

telefoon 14404

J*****************S

TE HUUR

werkruimte
(loods)

Overdekte ruimte

75 m^ open ruimte

55 m^ -=Ook event.

te koop
Inlichtingen

Tel. 19053

b.g.g. 12042

V-AGfAuöi

't Bijzondere van de Jetta is dat zijn

gastani< niet in de weg zit!

%,..

Op gas rijden is voordelig rijden. Dat weet zo langzamerhand

elke automobilist. Vaak echter vormt de gastank een probleem,

omdat ie een onevenredig deel van de kofferruimte in beslag

neemt. Niet bij de Volkswagen Jetta! Een kofferruimte van

630 liter kom je niet elke dag tegen. Wel soms? Wie voordelig

wil rijden In een eigentijdse auto komt nu bij ons langs:

Wij doen u nu een uniek voorstel:

Slechts enkele Jetta's - bij ons uit voorraad leverbaar •

zijn uitgevoerd met een complete gasinstallatie voor
slechts 700,- inkl. BTW.
Vanaf 17.995,- ook leverbaar in dieseluitvoering.

Auto Strijder BV
B. van Alphenstraat 102/Van Lennepweg 104, Zandvoort, telefoon 02507 - 14565.

Restaurant Weers
Boulevard Barnaart 12,

Zandvoort-Noord.

Voor een gezellig

sfeervol etentie.
Alles bereid in eigen keuken
I evens ideaal voor recepties,

dagvergaderingen (^20 personen).

Voor inlichtingen en/of reserveringen
telefoon 02507-18588.

^
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lyamicia.

nco
INSTANT
CACAO
GROTE

-

POT
400 gram

WASVERZACHTER
grote fles

LITER

Black&Deoken

SPORT ACRYL

BREI-GAREN
bol 200 gram

TWÏNTV PANTY
een
werkelijke
kwaliteits-
panty

TYPE
DN7E t *'

220 volt

400 watt

2-TOEREN

KLOP/BOOR-

MACHINE

ROYALE WARME

SJAWL
100% ACRYL

lAMPENOLIE
in diverse kleuren

LITERELACON

TWEBRO

OROOSREK
geheel geplastificeerd

DE OUDERWETSE

KINOER

USMOTS
(Lindbergh model)

mm DAMES-

HANDSCHOENEN

TESA

TOCHT-

STRIP
rol 6 meter

HOOFDDORP.
Marktlaan 55

• ZWANENBURG.
Dennenlaan 17

• ZANDVOORT
Burg. Engelbertsstr 21

• NIEUW VENNEP
Hoofdweg 1185
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De i oorgestelde woninghouw aan de Troelstrastraat

mmmm

wonin w komt op gang
ZANDVOORT - Lans^aam maar zeker

komt de sociale woningbouw van de

gemecnle Zandvoort op gang. Na jaren

van stilstand concludeert direktcur Vis-

ser van de woningbouwvereniging
EMM, dat er nu toch wel wat schot in

zit en de toekomst er bepaald niet zo

somber uitziet als de berichten soms
doen vermoeden.

Momenteel staan er zes projekten op
het programma en het was dan ook
noodzakelijk een ledenvergadering uit

te schrijven om toestemming van de

leden te verkrijgen om geldleningen

aan te gaan, voorschotten aan te vragen

en alles te doen wat nodig is om de

plannen te realiseren Toestemming die

op deze ledenvergadering die op 1

oktober jl werd gehouden vlot door de
aanwezige leden werd gegeven

Naaste toekomst

Het projekt dat waarschijnlijk in de

naaste toekomst het eerst gerealiseerd

Zdl kunnen worden, behalve dan de
woningbouw op de hoek \an de Brede-
rodestraat, wjar na de bouwvakvakan-
tie mee werd gestart, is dat aan de
Zeestraat hoek Stationsstraat, hoek
Burgemeester Engelbertstraat Het
omvat zestien tweekamerwoningen die

bestemd zijn voor een- of tweeper-
soonshuishoudens (ook bejaarden) al-

hoewel er wel trappen in aanwezig zijn

Direkteur Visser is hier vnj optimis-

tisch over en voorziet dat met een
beetje geluk de woningen zeker begin
1983 opgeleverd kunnen worden, wan-
neer dit met al eind 1982 gebeurd zal

zijn

Het volgende projekt waarvan de plan-

nen al bijna .,rond ' zijn is dat van het

voormalige Sonnewende aan de Troel-

strastraat

Het IS de woningbouwvereniging met
behulp van de gemeente gelukt de
grond aan te kopen voor ƒ 362 500,

—

Hier zijn zevenentwintig tweekamer-
woningen gepland in drie bouwlagen,
op iedere verdieping negen woningen

Het betreft hier een galerij-flat

De bestektekeningen hiervan zijn bijna

klaar, waarna de verzoeken aan het

ministerie en de dienst PW voor het

aanvragen van een bouwvergunning de
deur uit kunnen Belangrijk hier zal

zijn de goedkeuring van het minisicric

betreffende de prijsindikatie voor de
bouwkosten Voorlopig leert een snelle

berekening dat de huurprijs zo rond de
driehonderd gulden per maand zal lig-

gen De streefdatum voor realisering

van het plan is het jaar 1983

Dorpscentrum

Op drie kleine terreinen in het centrum
zal waarschijnlijk eerder met de bouw
kunnen worden begonnen Op de ter-

reinen aan de Swaluestraat en Rozeno-
belstraat werden vierentwintig wonin-
gen gebouwd Vijf eengezinswoningen
naast IJzerhandel Zandvoort, vijf mai-
sonnettes en vijf tweekamerwoningen Bejaarden
aan de Rozenobelstraat en negen een-

heden voor alleenstaanden aan de ach-

terkant van de Haltestraat

Julianaschool

Op het terrein van de voormalige
Julianaschool en de Agatha kleuter-

school wordt gedacht aan negenenvijf-

tig woningen Een projekt dat zal

liggen in de sfeer van een woonerf,
verschillende typen woningen, met in

het midden een groenstrook en spccl-

gelegenheid voor kinderen Het plan is

voorlopig 35 tweekamerwoningen, ook
voor bejaarden, zeven woningen voor
alleenstaanden of tweepersoonshuis-
houdens, twee driekamer hoekwonin-
gen en vijftien maisonnettes, eenge-
zinswoningen dus De bedoeling is

laagbouw, hooguit twee woonlagen
Rcalisenng van dat plan ziet de heer
Visser met dirckt in de naaste toe-

komst, dit zal toch zeker wel 1984
worden, voorziet hij

Op de plaats van de voormalige icoolerbaan m de Zeestraat zidlen deze woningen worden gebouv^d

Mm BmeemEPouvE

Grijp je eigen fiets'
ZANDVOORT - Vorgie week donder-
dag werd een Zandvoorter aangehou-
den die er met een andermans fiets

vandoor was gegaan, een dag later

werden opnieuw twee fietsen gestolen,

met dit aantal is het aantal gestolen

jBRÖMFIEIS?
REfilSTRATIE-

VOORKDMrNG '

,

^\':MBDR!jy!^ '•,, '

'. E«n ZMk'vancit pplitit in u.

zandvoorts
nieuwsblad

Kantoor: Gasthuisplein 12,

tel: 02507-17166.

Postadres: Postbus 26,

2040 AA, Zandvoort.

Hoofdkantoor: Dorpsstr. 8.

Aalsmeer, tel.: 02977-

28411.

Postadres: Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
Geopend van 8.30-17.00

uur.

Openingsuren Zandvoort: maan-
dag 13.00-16.00 uur; dinsdag

10.00-16.00 uur; woensdag 9.00-

12.00 uur; donderdag 10.00-

13.00 uur en 14.00-17.00 uur;

vrijdag 9.00-12.00 uur.

Klachten bezorging: vrijdagmor-

gen van 9.00-12.0Ü uur.

Uiterste inlcvcrtermijn redactie

kopij: woensdagmorgen 10.00

uut.

Uiterste inle\ertermijn adverten-

ties: woensdagmorgen 10.00 uur.

fietsen in Zandvoon in het jaar 1981

opgelopen tot 380 stuks

Bij de stalling van de Nederlandse

Spoorwegen aan de Vondellaan en
voor het station zijn dit jaar negenen-

dertig fietsen ontvreemd, terwijl bij de
stalling van het NZH busstation zeve-

nendertig fietsen verdwenen
Het leek een goede gedachte van de NS
een aparte fietsenstalling aan te leggen

voor de treinreizigers aan de Vondel-

laan, een fietskluis kost een tientje per

maand, toch wordt hiervan met zoveel

gebruik gemaakt, resultaat nog meer
fietsen die verdwijnen

De afgelopen weken is door de Zand-
voortse politie regelmatig gecontro-

leerd bi| deze met een vakterm aange-

duide ,,diefslalgevoelige" plaatsen Be-
halv e het in de kraag vatten \ an die ene
fietsendief kwam de politie tot de
ontdekking dat er toch veel fietsen

ondeugdelijk of helemaal met worden
afgesloten

Bovendien blijkt dat veel mensen die

hun fiets als gestolen komen opgeven,

niet weten welk framenummer hun
fiets heeft, hetgeen het zoeken ernaar

er niet makkelijker op maakt

Men kan nu op het politiebureau een
fietsregistratiekaart gratis afhalen.

Waarop men alle gegevens van zijn fiets

kan vermelden Wordt deze dan gesto-

len, dan beschikt men tenminste over

de exacte gegevens

Prettig zou het ook zyn wanneer meer
mensen de kijkdagen van teruggevon-

den fietsen bczochtem, want nu staat er

een groot aantal te wachten op de

rechtmatige eigenaars.

Kijkdagen gevonden fietsen: iedere

tweede en vierde woensdag van de

maand tussen 14.00 en 15.00 uur.

Antieke poppen

ZANDVOORT - Op zaterdag 17 okto-

ber u\\ om 13 30 uur in het Cultureel

Centrum aan het Gaslhuisplem de tcn-

toonsti-lling Antieke Poppen worden
geopend

Het btirell hier een verzameling aniick

speelgoed tekeningen aquarellen,

schilderijen etc van onder andere Le-

vina Voest-Klingen, Margriet Schreurs,

Sicn van Noort en Paula Strobund

Ter gelegenheid van de opening zal

poppendokter Kramer uu Amsterdam
tot 17 00 uur (vanaf 13 30 uur dus)

spreekuur houden en zijn werkzaamhe-

den demonstreren
Poppunmoedi rs en v(.rzamclaars(stLrs)

zijn van harte welkom
Motht u niet kunnen, de tentoonstel-

ling is tot 8 november dagelijks te

bezichtigen \m 13 30 tol 16 00 uur

behalve op ntaandag en dinsdag

.:|/rijVvlllig||iHjj|pp:lëfiirig^^
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Eerste concert

in serie C
HAARLEM - Op vrijdag 23 oktober
aanstaande geeft het Noordhollands
Philharmonisch Orkest het eerst con-

cert van serie C in het Concertgebouw
te Haarlem Aanvang 20 15 uur

Medewerking wordt verleend door het

Koor Katholiek Haarlem Begonnen
wordt met Musica per Orcliestra van
Kees van Baaren, vervolgens speelt het

orkest van Zbigniew Bujarski ,,Musica
Domestica'

Na de pauze wordt van Igor Strawinsky

de Psalmensymfonie ten gehore ge-

bracht met medewerking van het koor.

onder leiding van Alben de Klerk

Het bestuur van de woningbouwvereni-
ging IS benaderd door de Diakonie van
de Nederlands Hervormde Gemeente
om de grond alsmede de opstallen op
het terrein aan de Nieuwstraat waar nu
nog de Hulsmanhof is gevestigd, aan te

kopen
Men heeft overeenstemming bereikt

over de aankoopprijs, namelijk

ƒ 450 000,—
Men zou hier graag veertig bejaarden-

woningen bouwen, de wens van het

diakoniebestuur Toch voorziet men
moeilijkheden met het ministerie van
Volkshuisvesting omdat men van die

zijde met gesteld is op een te dichte

bebouwing en helemaal met wanneer
dit moet gebeuren in een oude dorps-

kern Zou men minder woningen mo-
gen bouwen, dan zal er toch weer over

de in pnncipe overeengekomen aan-

koopprijs van grond en opstallen ge-

praat moeten worden, omdat deze wo-
ningen anders te duur zullen worden
Ook stelt het bestuur van de woning-
bouwvereniging voor om voor deze

woningen in eerste instantie een be-

reidverklaring af te geven aan bejaar-

den die een woning van de vereniging

leeg zullen achterlaten Ten overvloede

wordt opgemerkt dat bejaarden zijn.

een alleenstaande van 65 jaar of ouder
en een echtpaar waarvan écn van beide

huwelijkspartners de leeftijd van 65
jaar heeft bereikt

,,Gezien de moeilijkheden die hier

zeker zullen opdoemen moet men niet

aannemen dat dit projekt binnen af-

zienbare tijd gerealiseerd kan wor-
den", aldus de heer Visser, ' toch is het

hoopgevend dat men in ieder geval met
de ontwikkeling van dit projekt kan
beginnen "

Premiewoningen

Het laatste projekt dat voorlopig door
EMM wordt voorbereid is het bouw-
plan van drieenzestig premiewoningen
voor alleenstaanden en tweepersoons-

huishoudens op een terrein Brcderode-
straat hoek Hogeweg Het betreft hier

premiehuurwoningen, de grond moet
nog van de gemeente worden aange-

kocht Ook dit plan zal nog wel enige

tijd in beslag nemen voordat de eerste

paal de grond in kan, maar zo somber
als enkele jaren geleden ziet de wo-

ningbouw er met meer uit

Ijskast

Burgemeester Machielsen heeft in de
commissievergadenng van dinsdag-

avond 13 oktober medegedeeld dat

men in ieder geval het plan Reinwardt-
straat (37 appartementen voor een en
tweepersoonshuishoudens) uit de ijs-

kast heeft gehaald Gezien de recente

ontwikkelingen ten aanzien van het

circuitterrein zou het beroep bij de
Kroon positief voor de gemeente kun-

nen aflopen In dat geval wil men in

ieder geval zover zijn dat praktisch

direkt aan de uitwerking hiervan ge-

werkt kan worden Eveneens heeft

men het plan ,,remise" dat voorziet in

ambachtelijke bedrijven (schone indus-

trie) en sociale woningbouw opgediept,

om ook dit met het oog op de recente

ontwikkelingen, dirckt te kunnen aan-

pakken
Enig leven dus m de sociale woning-
bouw in Zandvoort, waarbij wel opvalt

dat de groep eé- en tweepersoonshuis-

houdens zeker met vergeten wordt

Fasebouw

't Stekkie
ZANDVOORT - Door het wegvallen

van enkele regels in het verslag vonge
week van de commissievergaderingen

van PW en financiën ten anzien van de

voorstellen van het wijkcentrum 't S-

tekkie, wordt de indruk gewekt dat

raadslid Attema tegenstemde toen de
renovatie van het wijkcentrum aan de
orde kwam
Jelle Attema ziet het wijkcentrum be-

ver vandaag opgeknapt dan morgen en
IS dan ook voorstander van een totale

renovatie van het centrum dat nieuw-

bouw overbodig zou maken
Hij stemde dan ook tegen toen variant

D. nieuwbouw in fasen aan de Van
Pagte sporthal aan de orde kwam,
doch IS een warm voorstander wanneer
het gaat om de herstelwerkzaamheden

'Open Huis' werd succes
ZANDVOORT - Veel, hetl veel men-

sen hebben zich vrijdagavond door het

slechte weer gewaagd om even binnen

4 -j <> ^
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Unimodt \uii Maniiil ivn der bithar]

gtn tijdens dt inodcjhisen

te wippen in Hotel Keur waar door

Lida Bromet Mode en Tromp Kaas een

,,open huis" werd gehouden

leder kwartier vvas er een kleine mode-
show van de komende wintermode

Het werd een flitsend geheel, want veel

belangstelling was er voor de combina-

tipmoac (laag over laag), die werd

getoond Blikvanger ongetwijfeld de

perfektc pasvorm van de pantalons van

Toni-S die ook in halve maten worden
verkocht Veel japonnen ook in winter-

wit (tcru), het loden of jagersgroen,

okergeel en steenrood, waar de vlakge-

sneden rokken toch genoeg beenruimte

bieden Veel broekrokken, en niet te

vergeten de brcimode, ditmaal uil

Duitsland, vruuwclijk charmant en

warm

De Elbeo panty's verkrijgbaar in veel

kleurschakeringen verleenden aan de

getoonde modellen een bijzondere fi-

nishing touch

Tussen de flitsen in was er gelegenheid

om kennis tt niaktn met hti wijnassor

timent dal door Tromp Kaas werd
gebracht

Van een droge Ponimereau lot een
Chauteau Valois 1975, een perfektc

lichte Bcaujol.us ViUage ', enkele

Bourgogne wijntn een heerlijke me-
doc en niet te vergeten een St Lmil-

lion Daar tussen nog een Corbiere

(ChattoU Vdugclas) van uitstekende

sni.idk Liiktk kaassoorten vervol-

maakten dit proeftestijn

1 euki reakties werden ontvangen en
belde tirnia s /ijn van plan om dergelij-

ke avonden in de toekomst te herhalen

zodat men nog heel wat kan proeven en
zien. voordat men besteld

^ film-inn

ZANDVOORT - In de openbare bi-

bliotheek wordt op vrijdagavond 23

oktober de film ,,Messer im Kopf'
gedraaid

Het script van Messer im Kopf is

geschreven door auteur Peter Schnei-

der en is geïnspireerd op de zaak

Dutschke Bruno Ganz speelt een man,
de biochemicus Hoffmann, die door

een politiekogel in het hoofd zijn ge-

heugen IS kwijtgeraakt en zijn hele

denken moet herbouwen Dat bewust-

wordingsproces knjgf van Schneider en

Hauff duidelijk politieke konsekwen-
ties mee Hoffmann, de a-politieke

mtellektucel wordt in een razzia neer-

geschoten wanneer hij zijn vrouw (An-
gela Winkler) wil bezoeken m een links

jongerencentrum De politie beticht

hem van terrorisme Hauff in een
interview .Het belachelijke is, dat in

de film echte politiemannen spelen Ze
doen vaak mee aan films of tv -series en

krijgen dan 100 Mark per dag Het is ze

alleen verboden hun eigen uniform te

dragen De manier waarop je ze af-

schildert interesseert ze niet want dic

politiemannen zijn cynisch en tuk op
geld ' Hoffmann wordt voortdurend

bewaakt in het ziekenhuis, maar hij

heeft zijn geheugen verloren is een

buitenstaander geworden van zichzelf

en de maatschappij Wat Hauff en

Schneider interesseert is het ,,lege

geval Hoffmann iemand die net zo

goed bij de zwijgende meerderheid had
terecht kunnen komen maar door hel

toeval, het sjmbolische mes in zijn

hoofd, uitgestoten is. verdacht van

terrorisme

Messer im Kopf maakt politiek weer
relevant op individueel vlak Want dat

IS het wat Hoffmann aan den lijve

ervaart behorend tot geen enkele mar-
ginale groep wordt hij plots toch een
outsider ervaart hij het paranoïde poli-

tieklimaat aan den lijve Door het

geheugenverlies het feit dat hij van nul

moet Vertrekken vvordt hi| plots lu-

eied Ln hij reageert d in ook zo op het

einde van de film gaat hi| de agen» die

hem nocrgesthoten heeft, opzoeken en

dwingt hem de situatie te herspclen De
rollen zijn echter omeekeerd Hauff

laat het einde v in de film open Hij wil

slechts de reaktiemogelijkheden van

het in het nauw cedreven individu

testen wat kun je als uitgestoten mar-

ginaal doen tegen een denkwijze die je

verworpen hebt een svsteem, waarvan

je de kondities met meer aanvaardt ' Is

ei een andere uitweg dan geweld, heeft

de verdenking van de onsehuldige een
dader gemaakt

'

Aanvang 21 00 uur

saiBii^sassawsaiBeimssssswwamm

Succes schaakclub

Het eerste team van de Zandvoon
se schaakclub heeft zijn eerste kom
peliliewedstrijd in de externe kom
petitie gewonnen' Met 4'/-' teiien

3V2 punt versloegen zij Hel ()(l^

ten" uit H iarlem Met de/elide

uitslag eindigde ook het tweede
team in de week daarvoor in ee i

uitwedstrijd tegen S V S uit Ha.ir

Icm (Sehallwijk) Gefeliciteerd en

gaat zo door broeders in de edek
denkspori Dit eerste begin belooft

wat'

K.N.Z.H.R.M.

Het bestuur en de bemanning van

het station Zandvoort van de Ko-
ninklijke Noord- en Zuid-Hollandse

Reddingmaatschappij heeft voor de
laatste maanden van dit jaar het

volgende aktiviteiten programma
vastgesteld zaterdag 7 november
oefening met het Wipper-toestel

vertrek v a het boothuis om 9 00
uur Maandag 23 november dezelf-

de oefening bij avond vertrek v a

het boothuis om 20 00 uur Maan
dag 7 december oefening met de
rcddingboot de Dr S L Louw es

vertrek van het boothuis om 20 00
uur (avondoefening) Zaterdag 19

december oefening met het Wip-
pcrtoestel, vertrek V a het boothuis

om 9 00 uur Maandag 11 januari

om 20 00 uur bijeenkomst in het

boothuis (besloten) Naar ik ver-

nam IS de als altijd zeer aktieve

sekretaris-penningmeester van het

station Zandvoort, de heer CFG
van Elteren, vonge week in het

ziekenhuis opgenomen voor het on-

dergaan van een operatie Mede
namens zijn vele vrienden en be-

kenden wens ik hem van harte

beterschap en een voorspoedig her-

stel

Feestdagenvergadering

Het comité ,,Vienng Nationale

Feestdagen" komt op donderdag 22
oktober om 20 00 uur in hotel Keur
in vergadering bijeen, onder leiding

van het nieuw gekozen bestuur De
agenda zal nog nader worden be-

kendgemaakt

Werkweek

Morgenavond om half negen zullen

de scholieren van de derde klas van
de Jaap Kiewiet Mavo terugkeren

van hun werkweek Ze arriveren

dan wel f>er trein, maar vergist u

niet, uit het programma lees ik dat

ZIJ praktisch de hele week fietsend

hebben doorgebracht

Het begon al op maandag bij station

Amersfoort vanwaar zij naar hun
weekbestemming , De Wipselberg '

in Beekbergen arriveerden Ze ver-

bleven daar in, zo te zien bijzonder

mooie bungalows Diezelfde avond
werd een dropping" gehouden
Nu maar wensen dat ze daar beter

Weer hadden, want hier dropte wel

hel een en ander naar beneden
Dinsdag werd ei weer gefietst met
heel toepasselijk een bezoek aan de
Gazellenfabriek in Dieren Woens
dag waren er verschillende moge-
lijkheden er was op donderdag een
wildspeurtocht in het Kroondoinein
etc etc

De menu s die in hel w eekpro-
gramma waren opgenomen louen

er niet om er waren in tola il aeht

groepen en ik las /o vluehlig wel

aeht maal vijf verschillende menu s

een heel karwei voor imervaren

koks en kooksters

Boeiend ook de uncebreide doen
mentdtie die de JeerJinyen {)/i(\i;i

gen aan het becin v in de week over

de versehillende ohiekien die he

zocht zouden woiden Ik hoop dit

de Week geslaagd is en beantvi.oord

heeft aan hel doel erv in

.Schoolconcerten

Nu we toeh niet de seluilen lu/u
zijn ook de Wim Gerlei)b.n.li \i i\o

heeft vveei sehooleone,.rten op Iki

procramma nezet Op woenMli '

novenihel worden in de uil i ^ ii ik

school \ervv lehl Wilkm Hu k i

en Thomas \I i!.\ ir pi n.' . i \

dondeui m l~ deL^ni trli^ 1

Mir HKk en o]i duiMi

vuirdt volk'-nui n.k u t '

via Vertolk! dooi 1 1 i l ^ N ^v

lorn PI ^^

De lonti-iu 1 uoiik 1 \w

eii ei'-pl"''! 1 1 i>-t k 11 i -

hoim 1 in de i i uil ( i ^i ^ ' ^

houw Ik viiui <S it loih nu

IIKII letli invoonli^ ik ik Is \

1.1 \l JKt om een bouwwiik ^ 1 1 i

mil tllil hellU d 11 ek I U_v l 1. 11

hooU'-te klissen ni l II ..olJ 1 1 1 lil

nniziek doet het nlet^ It en ik

veiheim ini| lui nop ik imsoiiin^

\ in Iki Ro.nieins l iiMiubk \nil

lel Serli in op liHiMi Ie '(' ni i iit

Bovendien lun iiiuluhl voor hit

telt dat de/e M W O iKmit > i i u

best l.lt dn J
1 ir ell wel op ^2 deielli

ber Idlisl.l unie Oon dit /il niel de

nodiue testiviteileri wnnkn je\ierd

ik houd u op de hoocte

De wereltJzeiler

Ikt 1' uit voliiens de I 1 Iste berieh

ten goed met onze /ee/eiler op de

Uerekltoer Ni i inv inkelijk wit

teL'ensI IC /eilt hij lu kkkerljes

voor de wind lot no_ loe c( n i.nj

rustige /ee en geen noenieiisv, i irdi

,;e moeilijkheden Hij is a! een heel

eind verwijcJefil van de K np \ erJi

schc eilanden /walkt nu op de „roie

wTtervUkte op de Oeea in met
bestemminc Rio de J ineiro aN te:

sie <i inloonh iven D i'' ni )ei de

boot eerst lk ndis s.l o in emi l.'

worden \V jl /i)t v^rd r planni i

L\]w wee' i>. noi. met /ei er \il

gens de eerste berichten v-il hij van

Kio na ir K i ipsi d Du hor-.n a

nog wel In eeritaeno^md^ pLats

heeft hij een eoede \riend wonen
die hem daar /al op inE-."^ Hij

berichtte dat hij het heel ere od
prijs zou stellen wanneer hij eni_

levensteken uit zijn iieboortep „a'

zou ontvangen Dat teeft de rur.e''

moed' We leven toeh Ikmu- i n^e'

hem rnee '

Wie wi! hem daarom een ka^rt or

kort briefje sturen'' Het moet naar

het volgende adres Kees Ni^ser

Zeiljacht Vrijheid li Jachth2\en

Manna de Glona Rio de Janeiro

Brazilië

En intussen zwalkt Kees geheei

alleen op de wijde watervlakte in

zn ranke kleine boot waarin hij

met meer is, dan in een notedop

Een avontuurlijke maar toch altijd

hachelijk blijvende onderneming
waarvoor ik tenslotte toch het

grootste respekt heb en met mij vele

anderen Moge de voorspoed met
hem zijn en blijven Durf moed
inzicht en ondernemingsgeest
Houd je taai Kees

Bomen en eksters

Vonge week is onze Plantsoenen-

dienst begonnen met het graven en
gereedmaken van de putten, waarin
de nieuwe bomen moeten worden
geplant, die er zullen komen in de
plaats van de gevelde iepen, die

door de aangetaste lepziekte moes-
ten worden verwijderd Het betreft

een aantal bomen m de Zeestraat

de Kostverlorenstraat en op de
Zandvoonselaan Gelukkig dat we
er weer jong groen voor in de plaats

krijgen al is het ook een kostbare

geschiedenis Die lepziekte doet mij

telkens weer herinneren aan de
eertijds zo/eer gevreesde denncke-
ver, die een prachtig bos en koste

lijk duur aangeplant natuurterrein

grondig verwoestte en uit onze om
gcving deed verdwijnen Een stuk

naluurbe/il. dat een lustoord w is

voor onze inwoners Het groeide

aanvankelijk allemail als kool

moeders met kinderen wandelden
er gr wg en iienoten van het fraiie

natuurschoon dat zieh uitstrekte

van het Vi/verpark tot idn het

caravanterrein v.in de heer Pomper
Diehl (misseluen wel il te dieht)

was het aangepl.int Len lustoord

eveneens voor on/e vogels die er in

allerlei soorten in nestelden

Jong geleerd

1 1 /l)ll V in liie üinLell ilie K Veil II

]e pilUti jeiled du |i nininui

\eutLt o! lil Uei w r | |i |i

kv^ll I UK iiKi 1 l^^i'i niik 1

hebt 1 e II ^I kui 'leU 1

Ik ik ik i' t

voLi .

t 111 h t

w
l I

n \ 1 . 1
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KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Rcinwnrdtstrnot 20. tolcfuon 02507 - 1 <J3 65.

Voor lekkere broodjes.

;

bolletjes, puntjes naar

BAKKERIJ

<.T7^

In Va <&an

Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

Haltestraat 3,

Zandvoort,
tel. 02507-1 61 23

Drukwerk voor iedereen!

DRUKKER IJ

Van Petegem
Kerkpad 6 — Tel. 12793 —

b.v.

Zandvoort

.vi''jaHter£Si\osiiiisfr^s met cEjn

AALSiVlEER
1

AMSTELVEEiSi
Kruisweg 2a I Rembrandtweg 419

Tel. 02977-2 20 70 : Bus 65 en 66
Vrijdag koopavond

]
Halte Laan Walcheren

(ook woensdag
|

Tel. 020-430550
de hele dag open) i Donderdag koopavond

Donderdag * AMEftSFOORT * DEN HAAG * ZAANDAM
Koopavond it AMSTELVEEN * LEIDEN

Vrijdag • AALSMEER • DELFT • VEENENDAAL
koopavond • ALPHEN A/D RIJN • PURMEREND

Kantoor-uren
Zandvoorts Nieuwsblad

Gasthuisplein 12, telefoon 1716S

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13.00-16.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-16.00 uur

09.00-12.00 uur
10.00-13.00 en 14.00-17.00 uur

09.00-12.00 uur

Klachten over de bezorging, uitsluitend vrijdag van 09.00-12.00 uuri

HET BLAD VOOR RECLAME
tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook voor contracten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor, evenals
eventuele klachten over bezorging.

Inleveren advertenties uiterlijk woensdag 10.00 uur

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf

fn een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws!

Matras
15 cm dik

139.-

Verder alle grote

maten leverbaar

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

Lekker pizza x

eten...

*
*

*

*
•k

•k

k
*
k

*

Aart Veer niet *

*

telefoon 14404 -*

vergeten
Grote Krocht 23

******************

k

Foto Quelle
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort.

O** »^

&£L

.^^r,m
)f

)f

)^

3f

ik

ik

ik

ik

ik

Raadhuisplein 3 - Zandvoort • Telefoon 02507 - 16939

presenteert op 24 oktober

DINER (3 keuze menu's)

KOFFIE MET LIKEUR
Champagne tijdens voorstelling, waarin: Josette Boltini - ,.
antipodiste; Rik Kapoor - fakir; Joyce en Didi - bal-act; 3t
Gerry en Ferry - parodisten; Mat La - vatspring-act. J^
Muziek: Wim Bos.

ik

ikAlles inbegrepen: f 85. - perpersoon.

in

De Kousenpael
Haltestraat 25 - Zandvoort

zondag a.s. vanaf 14.00 uur levende muziek met
het duo

KLAAS EN JOHN
Als gast John King Lobo.
Totziens in de Kousenpael.

p'ji^xxi'-*. isi:VKf^intimt'mmtB

Voor een lekker èn voordelig stuk kaas,

blijft de Kaashoek de baas I

NERGENS ZO VOORDELIG!!!
Alleen bij de Kaashoek

EEN HEEL KILO

NOORDHOLLANDSE ^_„
MEIKAAS.. 825

Tot ziens bij de

KAASHOEK
Haltestraat 38, telefoon 15000

**»««***«*.* ******«*** ***************************************************************************************************************************************************************

^^^^^^•'anaf 1 5 oktober . . . vanaf 1 november: kursus kleding maken *

- ^^^^-^ ^" *

'-^^' r -^""^'W^^; ^,s,^ de enige stoffenzaak in zandvoort voor inlichtingen: telefoon 02507 - 16703

'i^^^'f7MM

bij het instituut J

'maak zelf mode'

:l^j^^meterverkoop van

L
]t.viifeni]Ëi,wi(0

ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur

modische konfektiestoffen za. van 10.00 tot 17.00 uur

fournituren als ritsen, knopen, garens

METERMODEalles voor het

zelf-kleding-maken! nieuwstraat 4 zandvoort
.«*-** A*«r -tv**»*»*** ***** *«****'********«*****************«*******«*********** **»-***llt********«*********************************************yf*******************************************>sv****<-
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ZANDVOORT - In het bekertoernooi

heeft Zandvoortmecuwen voor een ge-

weldige verrassing gezorgd door het

twee klasse hoger spelende RCH uit

Heemstede uit te schakelen. De normale
speeltijd eindigde in 0-0 en ook in dtf

verlenging bleef het doelpuntloos. De
strafschoppen brachten de beslissing in

het voordeel van Zandvoortmeeuwen.
Doelman Eddy Steffers onderscheidde
zich hierbij, door twee maal de bal te

keren.

De harde stormachtige wind was niet

bevordelijk voor de kwaliteit van het

spel, maar over het geheel genomen
was het een spannende en aantrekkelij-

ke partij. Zandvoortmeeuwen was
geenszins onder de indruk van hoofd-
klasser RCH en trok direkt ten aanval,

echter zonder gevaarlijk te worden.
Wel forceerden de voorwaartsen enige

hoekschoppen, die geen probleem op-

leverden voor de RCH doelman. Aan-
vallend kon RCH in de eerste helft

geen vuist maken. De anders zo ge-

vaarlijke linksbuiten Joop Schulz werd
vrijwel volledig lamgelegd door Bert

Leijenhorst en ook Richard Kerkman
schakelde zijn tegenstander Gcrard
Boon goed uit.

Kans

Vele doelrijpe kansen ontstonden er

niet. De beste was nog voor Zand-
voortmeeuwen. Een goed genomen
vrije trap van Rob Buchel bracht John
van der Zeijs vrij voor de Heemsteed-
se-doelman, die met een snelle reaktie

de bal corner wist te werken.
In de tweede helft werd het steeds

moeilijker voor de Zandvoorters. Een
technisch beter RCH bouwde een groot

veldoverwicht op, dat niet leidde tot

doelpunten. De Meeuwen defensie

vocht voor elke meter en ook doelman
Steffers groeide naar grote hoogte. De
Zandvoortmeeuwen aanval kon in deze
fase geen vuist maken en moest het

voornamelijk hebben van een enkele
snelle uitval. Steef Water en Marcel
SehoorI kwamen echter net iets te kort

om te scoren. RCH is veel dichter bij

een doelpunt geweest. Het forceerde

vele hoekschoppen en vrije trappen,

maar zij konden deze niet afronden.

Wel kwamen er kansen voor de gasten.

Doelman Edy Steffers was deze middag
echter niet te passeren. Kopballen en
schoten ranselde hij uit zijn doel.

De druk op het Meeuwen doel werd
steeds groter, maar de defensie wist

stand te houden tot het einde.

u, .t'^^f.tr ':..tf;,^ÉLMmk^:é^^3M

Doelman van RCH is hier net op tijd om de felle kopbal van Richard Kerkman onschadelijk te maken.
Foto Europress.

den Zandvoortmeeuwen, bleef op het

laatste restje wilskracht overeind. Ten
koste van het weggeven van vele hoek-
schoppen kon Zandvoortmeeuwen
vaak het gevaar keren. Joop Schulz, die

de gehele wedstrijd niet gevaarlijk was
geweest wist zich toch vrij te spelen,

doch Steffers redde. Slechts eenmaal
konden de Meeuwen uit de defensie

komen. De razend snelle Marcel
Schoorl sprintte richting RCH doel,

maar zijn schot ging via een tegenstan-

der net langs de verkeerde kant van de
paal.

RCH kreeg de beste kansen en met nog
vijf minuten te spelen leek het pleit

beslecht voor Zandvoortmecuwen.
Rob Buchel maakte buiten het straf-

schopgebied een overtreding, waar-

door de RCH voorwaarts binnen de
zestienmeterlijn tenval kwam. De
scheidsrechter zag er een strafschop in.

Met een katachtige redding bracht Ed
Steffers redding. RCH gooide er nog

] Verlenging

In de verlenging werd het overwicht

van RCH nog groter. Een moe gestre-

^ii

ZANDVOORT - Ondanks het feit dat

de handboogschietclub Unicum'73
slechts enkele jaren oud is, zijn er toch

al opmerkelijke resultaten bereikt.

Niet alleen nationaal, maar ook inter-

nationaal.

Een ander opmerkelijk wapenfeit waar
men bij Unicum'73 trots op is, is dat de
Nederlandse kampioen short-metric

(korte baan) ook lid van de vereniging

is.

De vereniging telt momenteel dertig

leden en is zeker voor uitbreiding

vatbaar, ook voor gehandicapten, om-
dat dit een sport is waarbij ze zich op
volkomen gèjijkwaardige wijze kunnen
meten met validen.

Boogschieten wordt door zowel vrou-

wen als meisjes, mannen als jongens.

beoefend, jonger dan twaalf jaar is

medisch niet verantwoord omdat bij

deze sport een extra belasting van de
rugspieren optreedt.

Kostbaar behoeft deze sport niet te

zijn, uiteraard zijn er dure handbogen
(ca. ƒ 1.000,—), maar ook met goedko-
pere (ca. ƒ 400,—) kan men uitsteken-

de resultaten bereiken.

Geïnteresseerden kunnen inlichtingen

inwinnen bij: J. Gaemers, tel. 02507-

15441, toestel 140 na 18.00 uur. Trai-

ningen zijn: woensdagavond van 20.00

tot 21.30 uur, vrijdagavond van 20.00
tot 21.30 uur en zaterdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur'. 'Belangstellenden
zijn van harte welkom in Nieuw Uni-
cum.

VOLLE BAK' INm£MBAO

ZANDVOORT - Afgelopen vrijdag-

avond organiseerden de Zeeschuimers
een zwemfeest, waaraan iedereen in

Zandvoort kon meedoen. Een feeste-

lijk versierd zwembad met allerlei akti-

viteiten in en om het water heeft zo'n

500 bezoekers getrokken, waarmee de

Zeeschuimers een geweldige promotie
voor de zwemsport heeft bereikt. 84

Zwemmers en zwemsters namen deel

aan de verschillende zwemonderdelen.
De familie-estafette om het kam-

pioenschap van Zandvoort was een

gezellig evenement, waarin ouders met
hun kinderen elk 25 meter zo snel

mogelijk moesten afleggen. In de finale

kwamen de families Van de Aar, Ko-
ning, Phaff en Hommes tegen elkaar

uit, aangezien zij de snelsten in de

series waren.

De familie Hommes mag zich kam-
pioen van Zandvoort noemen en ont-

ving een gezinsabonnement van zwem-
bad de Duinpan. Ook de andere finalis-

ten werden niet vergeten en gingen met
aantrekkelijke prijzen naar huis.

Bij het oosters parelduiken was On-
no Joustra de beste. Hij haalde in

recordtijd 864 knikkers van de bodem
van het zwembad en heeft daarvoor

vele duiken moeten maken. Hij ont-

ving een prachtig fototoestel.

De Zeeschuimers presenteerden bo-

vendien een leuke ,,sponsorzwem-aJc-

tie", waarbij kinderen 15 minuten lang

zoveel mogelijk meters moesten zwem-
men, waarbij door sponsors voor elke

gezwommen meter 1 cent aan de klub

werd betaald. Eik kind werd gevraagd

tenminste 2 sponsors mee te nemen om
aan te moedigen en natuurlijk om de

Zeeschuimers-klubkas wat te spekken.

Liefst 429 sponsors waren bereid de

Zeeschuimers te steunen en zorgden

voor een enthousiast publiek. Voor de

kinderen met de meeste sponsors wa-

ren prijzen uitgeloofd.

Petra Hilenius was met 46 sponsors de
koploopster, gevolgd door Pauline Wil-

lemse met 43 en Ria Willemse met 28
sponsors.

De Zeeschuimers meisjes, jongens

en heren vertoonden afwisselend hun
kunsten tijdens de vele waterpolo-wed-

strijdjes en wedstrijden in het totale

programma.
De kunstzwemsters gaven groepsde-

monstraties, duetten en een solo te

zien.

Het sierlijke bewegen in het water op
de maat van de muziek oogstte veel

waardering van het talrijke publiek. De
organisator en leider van dit zwem-
feest, G. Sieverding, was tevreden over
het resultaat en de reacties van deelne-

mers en publiek. Zeker is, dat er nog
meer aktiviteiten op het programma
staan.

ZANDVOORT - Twee schooljongens
van 10 en 12 jaar werden deze week
door de politie aangehouden; zij had-

den ingebroken in een suikerwerkfa-

briek aan de Oranjestraat. Geen , .zoe-

te" jongens dus.

in laatste f^s@
ZANDVOORT - SC Hong Kong is in

de zaalvoetbalwedstrijd tegen Greatz

door het oog van de naald gekropen.

Twee minuten voor het einde leidde

Greatz nog met 3-1. doch Hong Kong
wist toch nog op gelijke hoogte te

komen.
In dit duel speelden beide teams zeer

voorzichtig. Door dit spelsysteem ont-

stonden er weinig mogelijkheden op
een doelpunt. Greatz pakt in de eerste

helft een 1-0 voorsprong. Na de doel-

wisseling speelde Hong Kong meer
aanvallend, daarbij het risico lopend,

dat snelle uitvallen van Greatz doel-

punten zouden opleveren. Uit een van

die uitvallen werd het 2-0 en toen

waren er nog maar \'ijf minuten te

spelen. Marcel Schoorl scoorde 2-1,

doch toen Greatz direkt hierna voor 3-1

zorgde, leek Hong Kong een nederlaag

tegemoet te gaan.

Hong Kong gooide in de spannende
slotminuten alles op de aanval. Menno
Visser scoorde twee minuten voor het

einde 3,-2 en zelfs doelman Eddy Stef-

fers trok hierna ten aanval om de

gelijkmaker te forceren. Hij kreeg dan

ook een geweldige kans, maar voor

open doel schoot hij over. Toch kwam
de gelijkmaker. Enkele seconden voor

het eindsignaal ontstond een onover-

zichtelijke situatie voor het Greatz-

doel, Alex Nova wist de bal de beslis-

sende tik te geven, waardoor Hong
Kong op gelijke voet kwam met
Greatz, 3-3.

Waterpolo

Zaterdag 10 oktober werden er wa-
terpolo-wedstrijden gespeeld in het ka-

der van de waterpolo-kompetitie. Het
herenteam van de Zeeschuimers wisten

tegen Aquarius 3 een zeer grote over-

winning te halen. De score werd ge-

opend door Cees van Duyn die met 2

afstandsschoten de keeper van Aqua-
rius verraste. Na 2 x 7 minuten spelen

sloten de Zeeschuimers af met een 19-0

overwinning.

Het jongens-team wist WZ&PC uit

Purmerend met 4-2 te bedwingen. De
meisjes behaalden tegen dezelfde ver-

eniging een 9-3 overwinning en toon-

den daarmee duidelijk aan dat de
Zandvoortse waterpolo-afdeling veel

toekomst bezit.

Zondag 11 oktober reisde een grote

groep kunstzwemsters af naar Zaan-
dam om daar een bondstraining te gaan
volgen. De wedstrijdzwemplocg trad

aan tegen WZ&PC uit Purmerend en
Aquarius uit Schagen. 38 Kinderen van
de Zeeschuimers zwommen in Zuid-

Oost Becmster 28 ereplaatsen weg en
er werd zo snel gezwommen, dat 13

klubrekords werden verbroken. Linda
Schuiten was hierbij de meest verras-

send zwemster; zij behaalde een Ie

plaats bij de 50 meter schoolslag voor
meisjes 1971 tijd 48,3 en veroverde

tegelijkertijd een nieuw klubrecord. In

de totaalstand eindigden de Zeeschui-

mers als 2e achter WZ&PC.

2S
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JOEGOSLAViSCH RESTAURANT

Voor specifieke Joegoslavische vlees- en
visgerechten op houtskool geroosterd.

Menu's vanaf 16.50
Reserveringen vanaf ]5.00 uur, tel. 285285.

Keuken geopend van 17,00-22.00 uur,

maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145- Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)
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Bestuurkundige in rapport op verzoeli Anti Circuit Comité

"'De gem®

stelselmatii

«nff;«w.aw!.v^iwiww-4u««MM.'>j,y'i.".r

ZANDVOORT - Het beleid dat de
gemeente Zandvoort in de periode

1970/1981 heeft gevoerd ten aan-
zien van het circuit wordt door de
wetenschapsman drs. H.A.B, van
der Heijden, sterk bekritiseerd.

Bovendien is hij van mening dat het

circuit economisch gezien niet van
struktureel belang is voor de horeca

in de gemeente. Dit zijn de twee

voornaamste conclusies van deze

bestuurskundige in zijn rapport

„Onderzoek besluitvorming Ge-
luidshinder Circuit van Zand-
voort".

Het onderzoek dat de Vakgroep Be-
stuurskunde en Publiek Recht van de
Universiteit van Amsterdam heeft ge-

daan, en werd uitgevoerd door drs.

H.A. van der Heijden, is geschied op
verzoek van het Anti Circuit Comité te

Zandvoort, dat het vermoeden had dat

er in het besluitvormingsproces sprake
is geweest van bestuurlijke manipulatie
en machinaties. Om de bewijzen hier-

voor boven water te krijgen werd
bovenstaand onderzoek verricht.

Economisch

In de woordelijke toelichting van pro-

fessor dr. A.F. Leemans, voorzitter

van de vakgroep, werd gezegd dat het

de bedoeling was om de emotionele
bezwaren van het comité wetenschap-
pelijk te onderbouwen. Het argument
dat onder andere door de Horeca
wordt gehanteerd om het circuit aan te

houden wordt door deze bestuurskun-
dige van de hand gewezen.

,.Economisch gezien is het circuit niet

van struktureel belang voor de Zand-
voortse horeca. De verhouding strand-

bezoekers en circuitbezoekers in één
jaar is 94 : 6, in totaal vinden in de
horeca 13 mensen werk ten gunste van
het circuit (op een totaal van 460), en
de jaaromzet van de horeca ten gunste

van het circuit is 900.000,- gulden op
een totaal van 32,1 miljoen. De netto-

inkomsten voor de gemeente Zand-
voort (voornamelijk vermakelijkheids-

belasting met daarvan afgetrokken po-

litiekosten) bedragen ruim tien percent

van de eigen belastingmiddelen van de
gemeente en minder dan 1% van de
totale begrotingsruimte", aldus de sa-

menvatting van het rapport.

BeleifI gemeente

Veel kritiek is er van deze bestuurskun-
dige op het beleid dat door de gemeen-
te werd gevoerd.

Door Van der Heijden wordt met
behulp van de theorie van de .cognitie-

ve dissonantie' vastgesteld: dat de ge-

meente Zandvoort stelselmatig infor-

matie heeft vermeden die betrekking

had op de negatieve kant van de keuze

het circuitterrein te verhuren aan de
Cenav: de geluidshinder".

Zo heeft men volgens Van der Heijden

onderzoeken die niet in opdracht van
de gemeente werden uitgevoerd gene-

geerd, ,,het beleid werd daar niet door
beinvloed". Daarnaast zouden onder-

zoeken die in eigen beheer werden
uitgevoerd ,,stelselmatig onjuistheden

bevatten".

Voorbeeld

Als voorbeeld wordt door Van der

Heijden aangehaald, een naar aanlei-

ding van het Anti Circuit Comité door
de hoofdinspektie van de Volksgezond-
heid ingesteld onderzoek naar de ge-

luidshinder. Uit dit onderzoek bleek

een belangrijke overschrijding van de
ontwerpgeluidsnormen voor te komen.
Op verzoek van de gemeente en de

Cenav is toen door een ingenieursbu-

reau de lawaaibelasting rond het circuit

berekend en beoordeeld. ,,Men werkte

toen met de zogenaamde Kosteneenhe-
den als maatstaf voor het geluidsni-

veau. De Kosteneenheden zijn echter

bedacht door de wetenschapper Kosten
die deze maatstaf invoerde bij zijn

onderzoekingen naar geluidshinder

rond Schiphol. Daarin werden door
Kosten ook interviews met mensen
verwerkt die bang waren dat vliegtui-

gen naar beneden zouden storten, dus

niet alleen het niveau van het geluid.

Wél raceauto's kunnen niet naar bene-

den storten dus een dergelijke methode
was voor Zandvoort onhanteerbaar",

aldus Van der Heijden.

Wél bekent Van der Heijden op de

persconferentie dat er in het begin van

de jaren zeventig nog geen andere

maatstaf voor het niveau van het geluid

was dan juist deze Kosteneenheden,

een andere methode was nog niet

ontwikkeld, dus?

Verleden

Uitvoerig wordt door Van der Heijden

ingegaan op de besluitvorming ten aan-

zien van het circuit, en speciaal aan het

begin van de jaren zeventig.

,,In 1970 nam de gemeenteraad van

Zandvoort om redenen van geluidshin-

der het principebesluit het circuit op te

heffen*. Op. 17 oktober 1972 vond een

gesprek plaats tussen b en w van

Zandvoort, de Directeur-Generaal van

het midden- en kleinbedrijf van het

Ministerie van Economische Zaken en

de directeur van het Nationaal Bureau

voor het Toerisme. In dit gesprek werd

op b en w druk uitgeoefend het circuit

te handhaven; de kandidatuur van

Zandvoort voor een casino werd in

zekere zin afhankelijk gesteld van het

voortbestaan van het circuit", zo zegt

Van der Heijden, terwijl hij vervolgt:

,,Minder dan een maand later nam de

gemeenteraad het besluit het circuit

niet definitief op te heffen, en op 27

februari 1973 besloot de raad hel cir-

cuitterrein voor een periode van 15 jaar

te verhuren aan de Cenav, de Circuit

Exploitatiemaatschappij van de Neder-
landse Autoren Vereniging".

Irrieel

Op de vraag van Zandvoorts Nieuws-
blad of het niet irrieel is .de gemeente'

in het jaar 1981 een beleid uit 1972 voor

de voeten te werpen, omdat ,de ge-

meente' inmiddels in 1974 en 1978 een
ander inzicht heeft gekregen door een
andere samenstelling van raadsleden,

terwijl ook de huidige burgemeester

sinds eind 1977 in functie is, luidt het

antwoord: ,,Inderdaad ik vind dat de
vorige burgemeester aanzienlijk harder

vocht voor het behoud van het circuit,

dan burgemeester Machielsen. Daar-
tegenover staat dat niet duidelijk is

gebleken dat Machielsen een andere

koers heeft gedirigeerd."

Sector-attitude

De samensteller van het rapport blijft

dan ook bij zijn conclusie dat met
betrekking tot het onderzochte pro-

bleem de gemeente Zandvoort een
houding aan de dag heeft gelegd die in

de bestuurskunde wordt omschreven
als ,sector-attitude'. Dit betekent dat

de gemeente Zandvoort eenzijdig een

bepaald deelbelang heeft behartigd: de
(vermeende) economische voordelen

van het openhouden van het circuit.

Een sector-attitude treft men door-

gaans aan op het niveau van de centrale

overheid bij departementen, die een

duidelijk afgebakend beleidsterrein

hebben, bijvoorbeeld landbouw", al-

dus Van der Heijden.

Op de vraag of deze ,sector-att!tude'

niet ook in andere gemeenten voor-

komt uiteraard op een ander gebied,

zegt Van der Heijden dat dit niet

denkbaar is, hoewel hij moet toegeven

dat juist het ontstaan van deze diverse

aktiegroepen ,Melisweert', .Behoud
van de Waddenzee' etc. wél in die

richting wijst.

Verwaarloosd

Als gevolg van de houding van het

gemeentebesuur is volgens de bestuurs-

kundige dat andere taken door de
gemeente zijn verwaarloosd, met name
wordt dan de volkshuisvesting ge-

noemd.

In dit verband wijst hij op de vergrij-

r .^

Opening schoon

'Kroon op de

ILx» <K—rl

ZANDVOORT - De opening van haar schoonheidssalon aan de Kostverlorenstraat 89, een kamer op de bovenverdieping

werd hiervoor ingericht, wordt door Myrna Bruynzeel toch wel gezien als een kroon op haar studie van de afgelopen twee

jaar. „Toch nog vrij pittig, voordat je het diploma van de Stivas (Stichting Vakexamen Schoonheidsverzorging) in je zak

hebt", bekent ze.

Daar staat tegenover dat het de moeite meer dan waard is, want de fraaie salon, uitgevoerd in blauw en wit, mag er zijn.

Voorlopig werkt ze met de schoonheidspreparaten van dr. Eckstcin, omdat dit één van de merken is waarbij dieren niet als

proefkonijn worden gebruikt.

Zaterdag 10 oktober was de officiële opening. Veel vrienden, bekenden en belangstellenden zijn even langs geweest, en het

heeft ook een volle agenda opgeleverd. Myrna werkt ook 's avonds, dit met het oog op de werkende vrouw wier dag toch in de

meeste gevallen al overbezet is.

Een schoonheidsbehandeling kost f 35,— en duurt twee uur, maar dan heeft men ook een complete behandeling ondergaan:

epileren, massage, masker etc. etc. Myrna hoopt dat meer vrouwen ertoe zullen overgaan een lichaammassage te nemen. ,,Er

wordt overwegend toch te weinig aan sport gedaan en een lichaainmassage is een uitstekende vervanging"; ook blijkt ze een

groot voorstander van een verstandig gebruik van de zonnebank te zijn.

Voor diegenen die een afspraak willen maken, het telefoonnummer is: 14692 te Zandvoort.

\>t<

-'S!

o tl,»** 1 * * ^^^

tsBs/msssamsmmsmssm

zing van de gemeente, omdat jongeren
de gemeente noodgedwongen moeten
verlaten. ,,Nu al is meer dan 20% van
de bevolking ouder dan 65 jaar, het-

geen een aanzienlijk verlies van koop-
kracht tot gevolg heeft."

Dat in de gemeente Zandvoort diverse

bejaardentehuizen zijn gevestigd, die

een sircckfunctie hebben, d.w.z. dat

bejaarden uit geheel Kenncmerland
bijvoorbeeld huisvesting krijgen in

Huis in de Duinen wanneer daar een
indicatie toe bestaat, waardoor het

percentage eerder toe dan afneemt, is

door de samensteller van het rapport

buiten beschouwing gelaten.

Burgemeester Machielsen heeft nog
geen kennis kunnen nemen van hel

rapport, omdat dit momenteel nog niet

ontvangen was. ,,Momentcel spelen er

heel andere zaken in Zandvoort". al-

dus de heer Machielsen, ,
.Wanneer er

inderdaad in de naaste toekomst geen

exploitant is van het circuitterrein. dan
vallen wij in een beheersvacuum. dat

toch opgevuld dient ic worden. Wij

moeten ons hierover beraden, om dit

gat zo goed mogelijk op te vangen, Aan
de andere kant zou ik het als positief

ervaren, wanneer er geen contract

meer is, want dan kunnen wij zelf in de

toekomst onze eibcn stellen."

l>c bestuurskundige dr':. H.A. II. um
(Ier Heijden venvijt de gemeente
Zandvoort ,,sector-(Utitude". Dit lic-

lekent eenzijdig een bepaald hilimg
behartigen.

Lezing \an hel rapport werpt echter

de vraag op of de op\tcUcr zuh niet

aan eenzelfde ,,misdnjf heeft schul-

dig gemankt.

In de lange opsomming van geraad-
pleegde stukken en bewijzen van drs.

Van der Heijden, ontbreken er loch
een paar die toch minsten-, genoemd
zouden moi;en zijn.

Zo wordt hel NIPO-onderzoek, ver-

richt op verzoek van de \ neiulen van
bet Ctrciiii, waaruil blijkt dm een
groot percentage van de '/(umuirtse

bevolking lan mening ts dar if^eluuls-

hinder of nicl) hel cinuii m 7.nnd-

voort moei blijven, met genoemd. Ook
niet hei loch wel deskundf^e rapport

van de Kamer van Koophandel iner

de economische belangen \an het

circuit voor de middenstand en liore-

ca. Opmerkelijk dat hier htel imdire

cijfers werden vermeld.

Zo wordt gezegd over de houw san .<7

flats aan de Reinwurdtslraat nu d-

hooniltine van GS op 19 oUoh. r

.ff

1979 ,, toestemming werd echter niet

verleend en de bouw ging niet door",

in plaats van op te merken: De
gemeente is tef^en deze uilspraak in

beroep gegaan hij de Kroon, waarvan

de uilslan nog nicl bekend is.

.\'en heeft de \'akt;rocp llesluurskun-

ile en l'uhliekrcchl van de Universiteit

van Amsterdam wel eens venveten dat

men begint bij de onderkant van de

som, dal wil zeggen, de conclusie is- al

bekend en vanuU dat punt start men
het onderzoek.

IIei moei preitig zijn voor het Anti

Circuit Comité te lezen dat haar
optn den heeft bijgedragen tot de

toislandkoming van de \\et Geluids-

hinder.

,\'og \crhcugender zou het f^eweest

zijn wanneer het Anti Circuit Comité
mei een rapport was gekomen (vlak

i oordal aan ile rnotie van de gemeen-
teraad van I'j79 uitvoering moet wor-

den gege ven I h aarin een aantal con-

crete loorslclltn was verwerkt voor

een vcrvanf;ende exploilalie van het

circuillcrrein

U(y;c mensen Zijn er namelijk nicl

altijd op uu om hun gelijk Ie halen.

.\fargreet Ales

Metermode
Nieuw deze week in de Nieuwstraat de

stoffenzaak ,,Metermode", een uitge-

breid assortiment van stoffen, wol,

velours, stretch, glaskatoen enz. enz. in

diverse dessins voor de ware liefheb-

sters, die vaardig zijn met draad en

naald.

Ook de fournituren worden hier ver-

kocht, terwijl, en dat is loch wel goed

nieuws, met ingang van i november

een cursus kleding maken van start

gaat. Uiteraard is er deskundig advies

op het gebied van stoffen en mode.

Vanaf vandaag, donderdag 15 oktober

geopend.
*****

„He//o There"
Op het adres Stationsstraat 20 (de

vroegere Kolonel), opent morgen-

avond 16 oktober de nachtclub ,,Hello

Therc" de deuren officieel.

Robert Gcurtz en Roland van Wierin-

gen ontvangen deze week al wei de

gasten, maar helemaal officieel gebeurt

dat morgenavond om 9.0Ü uur. Uitno-

digingen zijn al wel rond gestuurd,

maar mocht men iemand zijn vergeten,

vrienden en belangstellenden zijn van

harte welkom op de opcnings- en uiter-

aard de overige avonden. Geopend van

21.00-03.00 uur
*****

Panda Winkeltje
Al enkele weken is in Zand%oort geves-

tigd het Panda Winkeltje van hel We-
reldnatuurfonds, aan de Thorbecke-

straat 36. Ook even aandacht in dit

verband voor de .speciale weck die in de

bibliotheek wordt gehouden van 26

t/m 31 oktober.

Loop ook eens binnen in het speciale

winkeltje, uiteindelijk is het voor een

goed doel.

*****

Klngs Club
Hoor de Discotheek ..Kings Club" aan

de Diaconiehuisstraat wordt op zondag

1 november een wandclpuzzeltocht

georganiseerd voor lieflicbbers vanaf

ld jaar.

De tocht begint 's middags om 15.00

uur en n.i afloop kan de jeugd (en ook
ouderen die wel een stukje willen

lopen) gfitis snert eten.

Opgaven vanaf heden op tel: 023-

33,S577 of na 20.00 uur bij de Kings

Club in de Diaconiehuisstraat in Zand-
voort tel: 02507-12337.

ZANDVOORT - In verband met de

film ,,Het meisje met het rode haar"

heeft de openbare bibliotheek een do-

kumentatiemap over Hannie Schaft sa-

mengesteld.

Ook' heeft de bieb de adresboeken

,,Nederland in Aktie" van niet com-
merciële aktie- en vrijwilligersorganisa-

ties. Deze adresboeken bestaan uit vier

delen, t.w. 1. Op het gebied van

ontwikkelingssamenwerking en landen-

groeperingen; 2. over mensenrechten,

minderheden, vluchtelingen, oorlogs-

en vredesvraagstukken; 3. politieke

scholing en vorming, politieke belan-

gengroepen en 4. voor zelfhulpgroe-

pen, patiënten- en belangenverenigin-

gen, alternatieve voorlichting en de

gezondheidszorg.

In totaal staan nu 4.43cS leden inge-

schreven en werden er tot 1 oktober

1981 4.722 meer uitleningen gedaan

dan in het voorgaande jaar.

In de week van'l9-24 oktober zal de

bieb aandacht besteden aan de ge-

dwongen deportaties van zwanen uit

Zuid Afrika (zie aankondiging film

vorige weck).

Van 26-31 oktober wordt in de biblio-

theek een stand verzorgd door het

wereldnatuurfonds.

Vanaf 6 oktober t/m 17 november
wordt in de bibliotheek de VLAM
cursus gehouden, aanvang 9.00 uur,

behalve in de herfstvakantie (scholen).

Vanaf 28 oktober tenslotte kunt u op
woensdag van 14,45-15.30 uur de uit-

zending van de open school volgen. In

elke uit/.ending zal een thema centraal

staan. Bijbehorende informatie is in de
kollektie opgenomen.

SI»

ZAMDVOORT Hei heelt Hans Boskamp heel nul uien i,ekosl \,>ordal hn >u i /cri,'!,', Ao^iii ;i pand in <l< Haltesinuu N.

gclransfonneerd had naar eigen iitzulit. nuiar hei icsuluuii mag gezien u.in/cN

Hel interieur, uilgesoeid in zaïhlgnjs. van shicihedekking tot naniihekUdtn:; i n steiliniien. doet cmIusicI aan. hxclusuj is

ook de colk'itic.'dic niet opzet door Hans lU^skanip en ziin partiiei. de heer J. Kleeickoper. klem wordt gehoitden om
rei:chnatig met de nicmvsle modellen ie komen. Aan winkeUloiliiers hetti nu ii in deze esiliisiew luiennu>ih zaak geen

enkele behocju.
^

Voorlopig ziel hel er ook met naar uit dat dit zal i:ebeiireii. nam nuhic san dr merken Aniu ni. l onieaani. Laeosie en

Hervé Monsigiis. die door de heren woiden geluaiht, is hijzondo nioJu-it.s.

Bijzonder moot ook de oxerliemden van de versclnllende uiodchuizeu eit de truien xan balke

Een uttslekende keus deze \erhiiizing. Dat de klanten de nci; luun lui nie\ine pand ssist.n te \ inden hUek ,ilgeloiK-ri

vrtidag. riouwens. een bezoekie is aan te hcseleii. wunt de klediiK is nut alleen inoiliciis. nuiai. zeer helangnik. ook

betaalbaar.
toto l.uropress
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HFTI:\'IG FCHTH / KUL'ii'nEDRfJF
l^'ii kunnen u biech'/i:

^ He bekende winc Mercedessen

Mercedes Old-timcr 1935 type 320
Trouvvkoeisen be->pannen met 2 of 4 paarden
Ook in combinatie mogelijk.

A

Grolc Krochl 18, Zandvoort, ïelcfoon U-:5U7-12600
Roemer Visserplein, Heemslede, telefoon 242400
Admin Zandvoortsclaan 140, Hccmsiedc,

.

iclcloon 023-241 76Ü, lussen 10 00 en 16.30 uur.

Ta\i dag- en nachiscrvicc Te\cns niwicivcrhuur.

Dit is té gek!

Wildlederen broeken

ivoorkleur voor

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

De nieuwe Succes-

agenda is binnen

Uw adres voor:

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOOR-
ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOnO

V

REINIGEN - STOMEN - PERSEN

GROTE KROCHT 21 -ZANDVOORT
TELEFOON 02507 -25:

Wa

Snel en »C/)0,nor

's morgens gebracht 's middags al schoon.

V\i| zijn geopend van 8 30 toi 12 30 uur en van 13 00 lot

18 00 uur Vrijdagavond open van 19 00 tot 21 00 uur

. Zaterdags gesloten

DE lyiEU

ALS AKT
ILIVSODE NU

L
PAOLA BELLE

Herenmontuur of damesmontuur
kompleet met dubbeifocusglazen
of kompleet met zelfkleurende glazen enkelv.

Aktieprijs

.

198,-

Heeft u hem al?

het meest verkochte halve brilletje.

Handig voor bijv. telefoonboek of spoorboekje.

Aanbiedingsprijs 44,-

voor hogere sterkte, ontspiegelen etc. geringe bijbetaling.

OOGMETI IMGIVIET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

OPTIEK SLINGER
Grote Krocht "">4 - Zandvoort - Telefoon 02507 - 14395.

Gediplomeerd opticien

Leverancier van alle ziel^enfondsen.

Vrijdag koopavond.

VARKENS-
SCHI\ilT2EL

17.50kiloa»:5Ö..

BLANKE VARKENS-

FRICANDEAU

s°.^...13.95

MAGERE VARKENS-

ROLLADE

10.95KiloJ4:0Ö"

nu
fi^s^ m^150

1

i:^5oa.^;sg^

'gramj,9Sr.
Sfoffade

;^GROTE KROCHT ) ftwart'A.H.1

Wij hebben
stormvrije

droogbloemen
Grote Krocht 24

Zandvoort

TURELUURS

ip©i3bure£iu
touringcarverhuur

Wij hebben veel sneeuw- en zonzekere bestemmingen
per vliegtuig/touringcar of trein

Grote Krocht 20, Zandvoort, telefoon 02507-12560/13203

'sLands grootste kruidenier blijft

#'^^#iVitIof500gram 1.98

I
Sallandse ham ^ ^„

j
100 gram van 2. 15 nu I bOSI

aibëft heij?) L Gemalen oude kaas ^ --^
s^^s^l^ ^"'

250 gram van 2.59 nu /Lm£0

Grote Krocht 9 15 opde Rleïntjes letten.

Rijwielhandel BOS
voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KIS-sleutelservice

en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

VAN HE
TUREN?
Hoeveel mensen turen niet als ze tv kijken, de krant

lezen, autorijden? Die houden scherp zien voor
gezien. Ze hebben duidelijk een bnl nodig. Wij staan
voor u klaar! Keuze uit honderden modellen.

Moderne oogmeting. Onze persoonlijke service is 'n

begrip

Tureluurs
van het turen ?

WIJ ZIJN ER VOOR!
ItClifI

_ ^wwmrn .

V_GROTE KROCHT29-ZANDVOORT-TEL. 02507-16957V^

/////7/y "i\\\\W///n.}.
vVVV\\\\Vs>

Geen kattebakvulling maar
kattebakkorrels
die wat doen!!!

voor voeders - vitamines - kammen - borstels - manden - enz.

En... deskundig advies!
DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28, Zandvoort

tzÊndags haantjes

grootste, de dikste, de bestgevulde en de lekkerste

Voor smulpapen, lekkerbekken en liefhebbers hebben wij de ^^ ^ ^ S Alleen donderdag, vrijdag en zaterdag van 595 nu Jt

...... van Zandvoort. Bij Grote Krocht 23, tel. 14404. 1f%0^^ "K495

»**«**•*«*****«
*

Lekker pizza

eten?

Aart Veer

niet vergeten
Grote Krocht 23
telefoon 14404

*r
van alle soorten

BEDEKKING

. A iV *******-»•»#• hm^m,

Tel. 02507 - 173 53

begroet de Zandvoortse
horeca.

Stationsstraat 20 • Tel. 1 90 97

Van 21.00 tot 03. 00 uur geopend.

STERFOTO
Klaar terwijl u wacht!

Posterfoto 30x40 cm
slechts

Pasfoto's
4 stuks

20.-

10.-I

Galerij Kerkstraat, winkel 8.

iay.!'''^'VaiMCT^Mü..i«^m«^t,-tlïagi'JtW|i'Jw,'iy.-i>,,^

Anne Lies Smits
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Jlir. P.N. Quarl. van Uffordiaan 7, Zandvoort,

telefoon 15635.

BEHANDELING NA AFSPRAAK.

AUG. V. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- en

AFWERKINGSBEDRIJF
BIIMNEN-en

BUITENSCHILDERWERK
BEHAIMG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
woBiÊngstoffering

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

Lancia. Autobianchi

Benzine- en
reparatiebonnen
van leaseplan-auto's

worden ook in ontvangst genomen.
Tevens hebbon wi) divc . se OLtdSions.

KamcrluighUnnosstraal.<;j, ^u..u.^ori,

telefoon 14580

Met ingang van volgende week maandag
dagelijks geopend van 7.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en ÜLIEHAARDEN - GASFQRNUIZEN

Deskundig advies

Voor al uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.
Toonzaal:

Scheldeplein -Tel. 15068/13612/12518

Voor ai uw cv., loodgieters- en
dakdekkerswerk:

TECHNISCH BUREAU A. VADER

Prinsesseweg 52A, Zandvoort, tel. 02507-
13176, b.g.g. Techn. Bur. A. Vader,

Vogelenzang, telefoon 02502-6667
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RAADSLID IN DE CLINCH MET WETHOUDER

blijft toekomstvisie vai

op te voeren beleid

\-k Ruimschoots iuuulachl

ivoor de diverse commissies er-

jgaderinj^cn naar aanJeidinj,'

Ivan de begroting 1982.

f-* Financiële perikelen rond|

|de Volkskcrstzant;. Kan dit|

noR doorgang vinden?
•*• Het programma van del

Ontmoetingsdag 19K!

,,rond", meer hierover op|

pagina 3.

* Hong Kong behaalde uit-

eindelijk toch nog de o\eru in-

ning in Aalsmeer. Dat het e:

in eerste instantie niet in /al

leest u op de sportpagina.

ZANDVOORT - Op de vraag hoe

het college denkt, eventuele fman-
ciele tegenvallers over 1982 op te

vangen, heeft het raadslid Ingwer-

sen geen antwoord gekregen op de
commissievergadering Financiën.

Ook was er een stilzwijgen van de
overige raadsleden en wethouder op
zijn vraag „Hoe meer dekkingsmid-

delen te vinden zijn voor 1982". De
huidige begroting voorziet hierin

niet en hij achtte het de verantwoor-

delijkheid van de commissie van

flnanciën hiervoor te zorgen. Hierin

werd hij gesteund door Flieringa die

zei het dramatisch te vinden dat de

gemeente nog geen meerjarenbegro-

ting heeft.

Naar punt

Handig manoeuvreerde de wethouder
de discussie naar het punt , .meerjaren-

begroting". De toekomstvisie van het

college vond hij een iets te lastig

onderwerp. Hij had zijn huiswerk keu-

rig gemaakt, en was, met recht, trots op
de begroting voor 1982 die nu ter tafel

ligt

De meerjarenbegroting en planning
zijn er nog met, omdat men tot nu toe

nog niet de juiste man hiervoor heeft

kunnen vinden. ,,'Wij hebben nu twee-
maal geadverteerd voor een ambtenaar
die dat op zou kunnen stellen, maar er

IS geen mens gekomen die over de
luiste capaciteiten beschikt. De kennis
m Nederland over de openbare finan-

ciën IS zeer dun gezaaid en de meeste
mensen zijn weggekocht door de grote

steden. Wij moeten nu bezien of wij dit

intern kunnen oplossen" antwoordde
hl]

Belastingverhoging

,.In een handomdraai" om met „Flie-

ringa te spreken (dinsdagavond) ging
de commissieleden overigens akkoord
met de voorstellen van het college de
diverse belastingen trendmatig en extra

(reinigingsrechten en onroerend goed
belasting) te verhogen.

Aukema ligt niet

wakker van verlies

circuit-inkomsten
ZANDVOORT - Noemde burge-

meester Machielsen in de commis-
sievergadering van AZ en RO het

eventueel wegvallen van de inkom-
sten van het circuit „rampzalig",

wethouder Aukema (financiën)

heeft hier een veel zonniger kijk op.

„Ik kan daar niet van wakker
liggen. Het betreft hier netto inkom-
sten van pak weg vijf tot vijfeneen-

halve ton en de afgelopen jaren ben
ik regelmatig met wegvallen van
deze bedragen geconfronteerd,

neem bijvoorbeeld de verhoging van
de rentevoet, dan hebben wij de
afgelopen jaren, ook al een derge-

lijk bedrag „opgehoest"," aldus de
wethouder.

Wél moet door het college zo spoedig

mogelijk kontakt met GS opgenomen
worden over de bedrieglijke rust die bij

de Provincie heerst ten aanzien van

datzelfde circuitterrein.

Het college heeft braaf de vragenlijsten

beantwoord en ingestuurd, verdere

vragen beantwoord, maar van de zijde

van GS is wel een stilte gedaald. Veel
verder dan het antwoord ,,dat GS wel

welwillend staan tegenover een andere
bestemming van het terrein, mits het

milieu niet verder wordt aangetast", is

men met gekomen
Ook IS gebleken dat GS niet happig

staan tegenover een financiële bijdra-

ge, men gaat uit van het standpunt

, .Zandvoort heeft zelf zijn bed gespreid

en moet er nu maar op liggen" Dit

laatste dan omdat het besluit van de

raad in 1973, om het terrein te exploite-

ren voor de auto-rcnsport, is geschied

tegen de wens van GS
Dit bleek op de begrotingsvcrgadcnng
van de commissie financiën van afgelo-

pen maandag- en dinsdagavond.

Hoewel wethouder Aukema aan het

begin van de Vergadering stelde dat hij

{Advertentie)

nu niet over het eventueel wegvallen

van de circuit-inkomsten wilde spre-

ken, bleef dit gegeven toch als een rode

draad door de vergadenng lopen.

De commissieleden uitten kritiek op
het feit dat een visie van het college op
de exploitatie van het circuitterrein tot

nu toe ontbreekt.

Alternatief

De welwillendheid van GS houdt in,

aldus Aukema, dat men 25 ha van het

circuitterrein (in totaal 120 ha) waar-

schijnlijk kan bestemmen voor recrea-

tie. Op dat terrein kunnen dan nieuwe
aktiviteiten worden gestart, die de ge-

meentekas jaarlijks een half miljoen

moeten opleveren. De gemeente denkt

daarbij onder meer aan de bouw van
vakantiebungalows. ,,Maar dat gat tus-

sen het verdwijnen van het circuit en de
nieuwe aktiviteiten moet niet te groot

worden. Wij kunnen de derving aan
inkomsten een of twee jaar opvangen
als we dan ook maar een alternatief

hebben. Het zwembad kan dan mis-

schien ook bij de recreatie aan de
noordzijde van het dorp worden inge-

past. Concrete plannen daarvoor zijn

nog niet ontworpen omdat wij dat

rottige ding eerst kwijt moeten. Dat
blokkeert nu alle aktiviteiten van de
gemeente Zandvoort", aldus de wet-

houder, die er aan toevoegde, dat het

uitwerken van de plannen wel voor-

zichtig moet geschieden omdat op het

duingebied een taboe ligt van water-

winning en duinbehoud.

fcratalictcjcjcAinoétzijn/

Eet nu
Zeeuwse mosselen

:ob==1=>.

(Advertentie)

B Er O top-hif i nu met grote
korting en drie jaar garantie

bij

Radio PEETERS,
Haltestraat 56

Vasthoudend als een terriër bracht

Ingwersen opnieuw zijn standpunt dat

er nu een beleidskeuze gemaakt moest
worden naar voren.

Hij maakte duidelijk dat wanneer er

gekozen moet worden voor
a. bezuinigingen

b. belastingverhogingen

c. niet aktiveren van investeringen,

zijn keuze was belastingverhoging. Hij

was van mening dat speciaal de reini-

gingsrechten in de toekomst kosten-

dekkend moeten zijn. Hij stelde dan
ook voor, nu reeds vast te stellen dat in

een periode van vijf jaar deze voor

70% kostendekkend zullen worden.
Hij ontmoette hier tegenstand van on-

der andere mevrouw Hugenholtz, die

van mening is dat het levensonderhoud
voor de burger al bijna niet op te

brengen is.

Ten aanzien van de overige punten
merkte hij op: ,,bezuinigingen kun je

niet eindeloos toepassen, omdat dit in

de toekomst waarschijnlijk een ave-

rechts gevolg heeft (langere afschrijvin-

gen, meer kosten bij vervanging), te-

wijl het niet aktiveren van investerin-

gen kan resulteren in meer werkloos-

heid".

Ook is hij voorstander van een striktere

controle op naleving vn de honden- en
toeristenbelasting voor nachtverblijf.

Personeelsbestand

Een zorgelijk punt voor Ingwersen is

het personeelsbestand van Publieke

Werken. Volgens de zienswijze van de
direkteurPW kan men niet meer bezui-

nigen op de f>ost materiaal die 40% van
de begroting uitmaakt. ,,Dan zal er

toch bezuinigd moeten worden op de
fwst Personeel die zestig procent van
de begroting bedraagt. Hoe wil men
dat, zonder gedwongen ontslagen op-

lossen?" Het pyersoneelsbestand van
PW IS jong, dus in een automatische

afvloeiing zag Ingwersen, m tegenstel-

ling tot de overige commissieleden niet

zoveel.

Wethouder Aukema deelde geruststel-

lend mee dat er nu al twee vakatures

zijn die niet meer vervuld zullen wor-
den, dus dat er toch wel van een
bezuiniging gesproken kan worden.
Hij vond Ingwersen een ,,doemden-

Ganzenbord in

de Duinpan
ZANDVOORT - Herftvakantie bete-

kent voordelig zwemmen. Ook in

Zandvoort kan men deze week in

zwembadDe Duinpan voor f 1,20 vrij

zwemmen, maar op vrijdagmiddag 23
oktober, morgen dus, wordt iedereen

die het zwembad om 1.00 uur betreedt

automatisch een gans.
Het zwembad is deze middag omge-
toverd in een levensgroot ganzenbord,
en iedere zwemmer(ster) die binnen-

komt neemt deel aan dit Oudholland-
se familiespel. Er is een „put" (dit

bekent dat je een tekenfilmpje kunt
zien, en misschien is die put wel zo
gezellig datje vrijwillig twee beurten
overslaat). Er moeten kleine opdrach-
ten vervuld worden, en als je veel

geluk hebt, dan benje binnen de twee
uur klaar met het ganzenbord. Doe je
er langer over, ofdoeJe hel twee keer,

het mag allemaal, want het duurt tot

16.00 uur.

Er worden erg veel mensen in het

zwembad verwacht, vaders en moe-
ders, ooms en tantes, iedereen kan
voor ƒ 1,20 deelnemen. Extra hulp
wordt verleend door leden van de
Zeeichuimcrs, zodat het gehele spel

soepel kan verlopen.

Succes voor politie

ZANDVOORT - In de speurtocht naar

de dader van een groot aantal gepleeg-

de inbraken, vanaf 1 januari 1981,

heeft de polite tot nu toe vijf inwoners

van de gemeente, in de leeftijd 16-20

jaar, aangehouden. Deze hebben in-

middels bekend bij de inbraken betrok-

ken te zijn geweest.

Met deze aanhouding hectt de politie in

totaal vierentwintig inbraken in woon-
huizen, restaurants en bedrijven opge-

helderd.

De Ml hechtenis genomen knapen zijn

voorgeleid bij de officier van justitie in

Haarlem
Hel onderzoek wordt nog verder voort-

gezet en het is niet uitgesloten djt er

binnenkort nog meer arrestaties zullen

Nolgen

(Advertentie)

GARAGE
ELITE

Dr. Scliaepmanstraat 1/hoek
Brederodestraat,
telefoon 16768.

Geopend van 7,30-22.CX) uur.

KORTING BENZINE

SUPER

1

normaal] 7CEIMT

DIESEL ] 5 CENT
Ook alle voorkomende reparaties

Tevens diverse occasions
Inruil mogelijk.

ker" omdat deze alles zo zwart-wit zag.

De overige commissieleden deelden de

zienswijze van de wethouder dat op
deze dienst wel een automatisch ver-

loop in de toekomst zal plaats vinden,

(o.a. afkeuringen).

Hoofdschuddend nam Ingwersen ken-

nis van deze mening. ..Dan zullen wij

toch de bezuinigingen moeten zoeken
in de 40% materiaal. Als werkgever
hebben wij toch onze verantwoorde-

lijkheid tegenover het personeel, ik

vind dat u dit te lichtvaardig opvat. Ik

wil geen onrust zaaien onder het perso-

neel, maar weiger ook te zeggen ten

aanzien van het personeel ..O jongens

het valt wel mee, zo van huppekee".
Wèl was de commissie van mening dat

overwogen moet worden het huisvuil in

de toekomst éénmaal per week op te

halen, en het grofvuil eens per maand.
Dit onder het motto ,,alle beetjes

helf>en".

Ook in de commissie PW is men met dit

voorstel gekomen, doch dit werd daar

door de wethouder en direkteur gelijk-

tijdig getorpedeerd.

Ten aanzien van de dienst Publieke

Werken wordt door Ingwersen in de

memorie van antwoord van het college

een beleidsvisie verwacht. Zo te zien

een opdracht die de wethouder niet

ambieert.

Uw k^^nt niet

ontvangen?
Bel vrijdag voor 12.00 uur ons

kantoor, telefoon

17166
en 's middags heeft u hem

in de bus!

Poppendokter Kramer aan hel werk, met belang'itelhng gadegeslagen door bezoekers aan de teiu'oon^.ieUing w het

Cultureel Centrum. (Foto- Europress).

Nostalgie In CuHureel Centrum
ZANDVOORT - Poppen, poppen, pop-
pen van schildpad, porselein, op aqua-
rellen, vereeuwigd in olieverf, en om het

compleet te maken een heuse poppen-
dokter, die poppen repareerde en ver-

kocht. Daarbij veel bezoekers, speciaal

vrouwen, die raet vertedering terugblik-

ten, en soms ook herkenden, de lievelin-

gen van hun jeugd, een beeld in het

Cultureel Centrum aan het Gasthuis-

plein op zaterdagmiddag 17 oktober.

Daarnaa.st ook een collectie ..eigentijd-

se poppen". De leerlingen van de
Oranje Nassauschool hebben namelijk

van hun lievelingsbeesten en /of pop-
pen een tekening gemaakt. Deze teke-

ningen werden, tezamen met het origi-

neel ook tentoongesteld. Kenmerkend,
dat het kind van deze tijd meer speelt

met een lievelingsdier dan met een
pop-

De grootste kollektie poppen zijn die

van Gon Smorenburg, die zo'n jaar of

acht geleden met haar verzameling
begon. ,,Ik ben altijd als kind al een
poppengck geweest, maar door een
brand was er van mijn kinderspeelgoed

weinig meer over", vertelt ze. ,, Behal-

ve dan de schildpadbabypop, die ik

kocht van mijn eerste kleedgeld". Me-
vrouw Smorenburg kreeg pas later de
gelegenheid om poppen te gaan verza-

melen en bezit nu een unieke verzame-
ling die door Margreet Schoemaker en
Jopie Puts zijn gekleed. Ongetwijfeld
zijn de kostbaarste de porseleinen van
mevrouw Beukenkamp.

Poppencfokter

Op uitnodiging van Gon Smorenburg
was ook poppendokter Kramer met
twee assistenten naar Zandvoort geko-
men, die graag les gaf in het repareren
van de poppen, en daartoe een ware
collectie van voeten, handjes, armen,
benen en wat dies meer zi], had meege-

nomen Trouw geassisteerd door Cor-
stiaan Smorenburg (9) die cveiidls ziin

zusje Ariana (6) j.inv\e/ig w.is De
kleine meid was bij7onder trots op de
verzameling van haar moeder en troon-

de dan ook veel bezoekers mee. du tot

groot vermaak van de aanwezigen

Emmy van Vnjberghe de Coningh had
van het geheel een bijzonder smaakvol-
le tentoonstelling gemaakt, en oogstte

met dit initiatief dan ook veel waarde-
ring.

Bijzonder veel verzamciaars(s!ers) wa-
ren zaterdagmiddag aanwezig, de klei-

ne poppenmoedcrs lieten he! een
beetje afweten Toch een uitstekende

gedachte om eens op een regenachtige

woensdagmiddag de dochter mee te

nemen, want de tentoonstelling is nog
te bezichtigen tot 8 novcmbei. dage-

lijks van 14 00-16 00 uur. behahe op
maandag en dinsdag

Tekent hij wel, tekent hij niet

Officiële overname Cenav

nog niet gere
ZANDVOORT - De overname van de

aandelen van de Cenav door de Canade-

se zakenman M. Hordo is bijna een feit.

Althans dat valt af te leiden uit een

persbericht afkomstig van de nieuwe

perschef van de Canadees, de heer

M.C.J. van Wamden uit Den Haag.

Er IS nu een principe-overeenkomst

bereikt tu.ssen de grootste aandeelhou-

ders van de Cenav de KNAC en de

NAV op welke voorwaarden de aande-

len overgedragen zullen worden. ,,Men

is het over een aangepaste overname-

overeenkomst eens geworden" aldus

Van Wamden, en aan de zijde van

Hordo bestaan er geen juridische be-

zwaren meer.

Een van de belangrijkste voorwaarden

IS volgens Van Wamelen nog .steeds het

veiligstellen van het Zandvourtse cir-

cuit.

Schuldeisers

Een ander bcl.mgnjk punt blijkt te /ipi

een positieve houding van de crediteu-

ren van de Cenav. ,,Door het onverant-

woorde beleid, en dat is dan zachtjes

uitgedrukt, want het is een rommel,
bestaat er nog een schulden last die de

twee miljoen benadert. Onderhande-

{Adverientiej

--«^-«.x

Navraag bij de Pro\incie leerde echter

dat men op de desbetreffende atdeling

nog mets heeft ontvangen
Overigens is de perschef \an mening
dat hel een bekende Hollandse reaktic

is, iemand de kop af te hakken Steek

je jc nek uu, en dat do.t Horco in

deze, dan staal er dirckt ^.i .i.int.:I

mensen met de biil gereed .Tn ,>
— and

de kop af te hakken

Ontslag

Voor verantwoord

beleggen, boekhoudingen,
verzekeringen,

financieringen en
belastingzaken

Mevr. C.P. Boon

Kantoren te Zandvoort,
Heemstede en Lisse.

Tel. 02507 -17699.

Strandpachter Johan Beerepool.

hngen met de crediteuren zijn .il i:^-

start, maar er zijn ook buitenlaiidcrs

en dat vergt tiid. Mi|n mening is d.il

men wel medewerking zal willen verle-

nen, omdat hi| een taillissement van de

Cenav, men geen geld kan verwach-

ten".

De perschef zegt d.it men verw.iclil h.id

een en ander eerder geiegeld te iKh-

bcn, doch dal er nu schot in de /.i.ik zit

Geruchten

Het standpunt van de heer i lortlo blitkt

nop steeds te zijii hel voorthesta.in van

het Zandvoortse uicuil veilig te stellen

Op de Vlaag hoe dit d.in mogelijk is,

terwiil er een motie lipt die sluiting van

het ciiiuit beoos:! iii VL'ib.iiul met de

beleiunierde weiking hieiv.m vooi de

woningbouw , ilcelt de lieer Van Wa-
mden mede. dal de gemeente ook op

de hoogte is v.iii de pl.iniien van de

heer Hordo met betrekking (ot liet

overige iiniutterrein de/c pl.innen

zi|n reeds hi) de Piovmkk' nigedieiid

aldus Van V\ ainelen

Bovendien is bekend ceviordtn d.il .lo-

han Bccrcpout per 1 ntivcmbier 1'^>1 af

zal treden als direkteur > an de C tnj>

Tol 1 april 1982 zal hii nos aN adM--cur

in dienst hli|\en, di>eh van.if i .ipril

1982 /al hi| aK strandp.rchtcr. het

siraiidpalviljoen 9 (windeiiiii cvploiie-

ren. .lohan Bcercptwt heefi dus dtTini-

fiel een streep gezet onder het racen in

Zandv(Hirt.

(Ad\ertcntw)

BOUW- m
BETONBEDRÜF
J. RIEMERSMA
Nieuwv ver- en
renovatiebouw
Haarlemmerstraat 14

Tel. 16091 - 13086

leer op t.v.

II \ \KL[ MMI RMt ( R - /alerdag-

iiailit hebben veel Zandvooiters voor

lopig de l.ialste uitzending v.n' IV-
Noordzee kunnen volgen rnkde uren

l.iler werd de zender dooi di ITI-
opsponngsdieiist uit de lucht adia.ikl

De app.natuur ter wa.irde van tieiului-

/entl Hulden werd in besl.u; uenonien,

terw;|l ei tegen een M larme /aiul-

voorter piotes verb.ial weid opge-

iii.iakt - rV Noortlzee weid op hetei-

da.id betiapt in een Inii'- a.in tic Lijn-

deidiik UI I i|iKlen van w.iaiuit men de

lui/cnding verzorgde. Devni regelma-

tige uil/Liulingen v.iii TV-Noordzee
/i|n dl. pir.iten iioodlottig geworden,

het was ei. 11 vri) eenvoudige z.i.ik

oniilat men Lonseniien* op tiezellde

uren iiit/ond' .ildus een wootdvoerder

van de 1' I'l
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Mcl droefheid geven wij u keiini'< dal heden /achl en
Knlm \an ons i"- heengegaan niijn he\c ^roiiw en on/e
zorgzame moeder

MARIA EMMA DINA DE BLOK
cchtRcnolc van Alphonsus l'auHcIs

in de leeftijd van 81 jaar.

A. PAUWriS
l.lLScnHr.NK
RlAenHUUU

ZANDVOORT, Wokioher 19S1.

KoningsMraal 55.

Dl' lüicharisdcvicririe en crci'wlic

hebben heden plaulswvnniien.

Op IS okiobcr 1981 is na een /eer moedic gedragen ziekte
van ons heengegaan mijn zorgzame man, mijn vader en
onze dierbare groou ader

TEUNIS KOPER
cchlgenoof van Hcndrika Jacoba Gosliga

in de ouderdom van 79 jaar.

H. J, KOPER-COSLICA
DOOK
ROUERTJAN
TON

2042 NS EANDVOORT, Wcimarweg 2.

Cccn bezoek aan huis.

De crematie heeft in stille plaatsgevonden.

VERENIGING
VROUWEN VAN NU

Vindt u het aantrekkelijk om wat gezellige en sportieve
kontakten in Zandvoort te hebben?

Wordt dan lid van de Vereniging "Vrouwen Van Nu".

• Wij bevorderen de onderlinge gezelligheid.
« Wij steken hier en daar de helpende hand toe.
• Wij zijn neutraal, niet politiek of kerkelijk gericht.
• Wij zenden u ons maandblad "VAN NU" met ons

volledige programma.

Als lid kunt u deelnemen aan o.a.

:

» Konversatielessen Engels en Frans.
• Badminton, fietsen en wandelen, yoga.
• Bridgen, bridge-kursussen on klaverjassen.
• Kursus Hindeloopon schifderen.
• Lezingen, modeshows, excursies en vakantie-

reizen.

Belangstellenden zijn van harte welkom op de kontakt-
ochtend op 5 november a.s. om 10.00 uur in Hotel

Zomerlust.

Onderstaande dames vertellen gaarne alles over onze
vereniging:

Mevr. A.J. Buursema-Homburg telefoon 13922
Mevr. W. Brand-van Engelen telefoon 18530
Mevr. W. Paap telefoon 13423
Mevr. D.F. van Orden telefoon 14236

11'''.', !(

EERST LEKKER ETEN..
Chinees Indisch Restaurant

HONG - KONG
^ m -^ t'
Haltestr. 69 hoek Zeestr.

Zandvoort tel. 02507-17897

SPECIALE AANBIEDING

Indische rijsttafel

+ koffie, per persoon all-in

15.00

Op 7 augustus jl. waren onze ouders en grootouders de
heer en nie\rouw

J. W. VAN DER WERFF
en

L. VAN DER WERFF-VERSPUU
40 jaar getrouwd.
Wij hopen dit heugelijk feit samen mcl u Ie vieren op
vrijdag 30 oktober in Hotel Keur, Zeestraat 49 te

Zandvoort.

U bent van harte welkom OD onze receptie die wordt
gehouden van 17.00-19.00 uur.

Tevens nemen zij afscheid van Hotel Lammy.
Kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, oktober 1981

Haltcstraat 60

60
mnd.

130.29

247.87
365.45
483.03
600.61

184.87

270.99

357.11

443.23

120
mnd.

163.87

239.50

315. T4

390.77

<l
e en 2e hypotheek tot 125% mogelijk,

Informeer eens!

Helmerstraat 11 - Zandvoort,
telefoon 02507 -12150.

Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
telefoon 020 -223456.

Geboortekaartjes
DRUKKER IJ

Van Petegem b.v.

Kerkpad 6 — Tel. 12793 — Zandvoort

Snackbar „De Frietpof
'

Behalve op woensdag elke dag

geopend vanaf 12.00 uur,

dus kom eens langs.

N.B.: In de maand

NOVEMBER hebben

vrif een leuke verras-

sing (urtsluitend voor

onze vaste klanten).

Vondellaan IB -

ZANDVOORT.

5 minuten

POSTERFOTO
K/aar terwijl u wacht!

Posterfoto 30x40 cm
slechts

Pasfoto's
4 stuks

20.

10.

.

Galerij Kerkstraat, winkel 8.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Rninwardtslraat 20, telefoon 02507 1 43 65.

If

TEKEN- EIM KUIMST-
SCHILDERSMATERIAAL

bij

CREATIEFm
BUUREWEG 7, ZIJSTRAAT KERKSTRAAT

TELEFOON 17367

• Groehteplanten met kl

• Groente- en bloemiadE

• Zaaigrond

• Jiffypots

• Bestrijdings- en

bemestingsmiddelen

• Tuinbenodigdheden

Kwekerij P. van Kleeff

Van Stolbergweg IA, Zandvoort,
telefoon 17093.

Diverse

brommers.

crossmotoren.
Ruime sortering onderdelen, banden,

crosskleding, helmen, handschoenen,

laarzen enz. •<)

Zandvoort - Amsterdam en terug voor nog
geen riks op een Vespa (1:58).

Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

LUKON
KOCHSTRAAT 8 - ZANDVOORT

(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

AUG. V. d. MIJE
Marlsstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- en

AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
woningstoffering

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

Met grote vreugde geven

wij kennis van de
geboorte van onze

dochter

NANCY

Hans en Vera
Teeuwcn-Steenkist

Snackbar De Bolle

Haliestraal 24,

Zandvoort.

19 oktober

G.Kol
Schuitengat?,

telefoon

13212
auto-brand-leven

alle verzekeringen

Wegens omstandigheden zijn wij ge-

noodzaakt na 60 jaar ons bedrijf

ie s/uiten.

Wij danken de cliënten voor het in ons
geste/de vertrouwen.

BANKETBAKKERIJ
THOMAS.

Grote sortering

plavuizen tafels

/ 250,-v.a

Het Kastenhuis
Grote Krocht 2S
telefoon 17751

Uw adres voor

elast kousen, panties,

knie- en enkelstukken,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

Dik matras 15 cm
80-190

f 139,-
ook grote maten.

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

telefoon 17751

Schoenenkastje

voor veel paren

schoenen
70 - 70 - 38

f 139,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25
telefoon 17751

Autorqschool

Phil Waaning
f\Jet iets beter.

Eventueel met
anti-slip.

Rijks gediplomeerd.

Brugstraat 20,

Zandvoort,
tel. 02507-12071.

Voortaan heeftde nieuwe Passat'82
ook nog vele extra's standaard

Ogenschijnlijk lijkt er niet veel veranderd tussen
de huidige Volkswagen Passat en 't nieuwe '82 model.
Dat is echter gezichtsbedrog. De nieuwe Passat '82 is

completer dan ooit. Van huis uit zijn al belangrijke zaken
standaard ingebouwd. Zoals degelijkheid. En geavan-
ceerde techniek.

Neem bijvoorbeeld de zelfcorrigerende stüur-

inrichting, het diagonaal gescheiden tweekrings rem-
systeem, de koersstabiliserende achteras èn de 6jaar
carrosseriegarantie.

Maar de Passat '82 heeft meer verrassingen in

petto. Omdat van nu af aan vele extra's standaard zijn.

In de praktijk betekent dat méérveiligheid, méér comfort
en méér luxe, zonder dat u daarvoor extra betaalt.

De nieuwe, heldere type-aanduiding - er is voor-
taan sprake van een C, een CL en een GL-uitvoering voor
zowel benzine- als dieselmotoren - maakt meteen duide-
lijk welke extra's standaard zijn ingebouwd.

De standaarduitrusting omvat nu ondermeer:
1. Voorruit van gelaagd glas 5. Dagkilometerteller

2. Halogeen koplampen 6. Klok
3. Electrische ruitensproeier 7. Schakel - en verbruiksmeter
4. Beklede bagageruimte 8. Afsluitbare tankdop

litlkmaueii l'ii\uii i u / 21) /iTI.-. /(//. ki}\icii I J'^x-. I'iiizen nul H.T IV Al Leiiuleii. l iijhliiwint Hinit^nKeii uuuheliniulrn.

Wij zijn terug van vakantie

en steken weer van wal, met een gloednieuwe "fouragekaart".

Vee5 wild-, vis-, vlees-, fondue- en griU-gerechten.

Ter kennismaking met deze "fouragekaart", nieuwe stijl, voor u, bij

wijze van aanmonslergage, een korring per passagier, tot 1 december
1981, van ƒ 5. 00 op alle hoofdgerechten en flessen wijn, (beide zijn er al

vanaf ƒ 19.50).

Weekend-menu 4 gangen

Kinder-menu 3 gangen

39.50

15.00

Welkom aan boord van 't Boeckaniersnest, waar
het goed en gezellig is.

Oók voor recepties, partijen en party-services.

Zandvoortselaan 187 - Tel. 02507 - I240I - Zandvoort.

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat61 - Telefoon 15351
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financiële perikelen rond kerstgebeuren

m

lomitê Volkskerstzang door

lezuiniging in problemen

Langs de Vloedlijn

Hoc zeere vallen ze af

De zieke zomerblaren;
Hoe zinken ze altemaal

Die eerst zoo groene waren.
Ouido Oezelle (1830-1899).

J

^.ANDVOORT - Hoewel voor velen

lici Kerstfeest nog in een ver verschiet

ligt. wordt het Comité Volkskerstzang

[lil al geconfronteerd met een aantal

problemen die zo ernstig zijn dat men
;ich gaat afvragen of de volkskerstzang

pok dit jaar nog plaats kan vinden.

pc problemen spitsen zich toe op de

inancicn, aldus mevrouw Van Maris,

Icstijds één van de initiatiefneemsters

,in dit voor Zandvoort zo belangrijke

[cbeuren.

^.Ook wij moeten inleveren, en de
ubsidie die wij tegemoetzien, is beslist

,i;cl te weinig om de volkskerstzang op
'tic/elfde wijze te handhaven". Eén van

'de bezuinigingen die het comité al van

'plan is toe te passen, is géén uitnodigin-

gen te verzenden aan professionele

);oren uit de omgeving.

L.Was vorig jaar het KLM-koor een

•blikvanger, dit jaar moeten wij het

uioen met de Zandvoorters zelf. Totaal

g.en probleem, want het optreden

sorig jaar van het Zandvoorts Kinder-

koor, was bijzonder geslaagd. Wij

I

overdenken nu te komen tot een gele-

'gcnheidskoor, samengesteld uit al die

Zandvoorters die kunnen en willen

{7ingen. Een dirigent is al gevonden,

namelijk Henk Trommel heeft zich

bereid verklaard met de mensen die

! willen komen zingen, enkele keren van

tevoren te oefenen". Deze repetities

worden gehouden op de zaterdagmid-

;dag van 2.00-3.30 uur in de Jaap

Kiewiet Mavo aan de Sophiaweg. De
zaterdagen dat wordt gerepeteerd zijn

31 oktober, 21 november en 12 decem-
ber. Op maandag 21 december wordt

er dan vlak voordat de zaal opengaat

een generale repetitie gehouden in Van
Pagée sporthal die om 19.00 uur begint.

Zangers(zangeressen) kunnen zich

melden bij mevrouw M. Schuiten,

Zuiderstraat 12, tel. 12905 en mevrouw
W. Pols, Bilderdijkstraat 13, tel. 15123.

Het ligt in de bedoeling dat het koor
niet zozeer solistisch, dan wel optreedt

als ondersteuning van de samenzang.

Financiën

Wanneer het lukt een koor van de

grond te krijgen, dan is men in ieder

geval verzekerd van de zang. Het
volgende probleem is de muziek. De
keren dat men een volkskerstzang

hield, was ook aanwezig de Amster-

damse Politie Kapel. Ook dit jaar is

contact opgenomen, maar in de bespre-

kingen speelt de onzekere financiële

positie van het Comité wel een rol. Van
de subsidie die men tegemoet kan zien,

moet betaald worden: de dienst PW

voor vervoer van stoelen en extra

werkzaamheden in de zaal, de zaalhuur

moet betaald worden en ook de huur
van extra stoelen.

Zo lang men niet zeker weet of men
iedereen kan betalen, wil men liever

geen afspraken maken. Het blijkt dat

wel geld door particulieren werd toege-

zegd, omdat in Zandvoort de Kerst-

volkszang een aparte plaats lijkt te

hebben verworven, doch het Comité
zou bijzonder dankbaar zijn wanneer

WewfOen \

de grond in...

nog meerderen een gift hiervoor over

zou hebben. Daarom wordt een beroep
gedaan op al diegenen die een warm
plekje hebben voor de Volkskerstzang

in hun hart en dit gevoelen willen

omzetten in een bijdrage.

Het gironummer van het comité is:

4.000 Algemene Bank Nederland te

Zandvoort, rekeningnr.: 56.57.12.349

t.n.v. Comité Kerstvolkszang te Zand-
voort.

VrijwHIige Hulpverlening

17373
MENSEN helpen MENSEN

WeèkenMIénsieii
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en

Ridderbos
Arts: C.J.J. Mol, telefoon 15091 en

15600

Verdere inlichtingen omtrent de week-

enddiensten worden verstrekt vm de

telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson, tel. 12058, Drenth. tel.

13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver,

tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233

WIJKVERPLEGING: Zr. Tr. Dijk,

Lorentzstraat 435, Zandvoort, tel.

12382

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
N.v. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.

Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,

Zandvoort, tel. 02507-14437 b.g.g. 023-

313233

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-

beckestraat 17, tel. 15847

POLITIE: telefoon 13043

BRANDWEER: telefoon 120»)

PO.ST AMBÜLANCE-
(CPA) KENNEMER-

CENTRALE
VERVOER
LAND
ongpvallcn 023-319191, besteld vervoer
tul. 023-319277

TAXI: lelcfoiin 12600 en 16843

GASBEDRIJF:STORINGSDIENST
telefoon 17641

ZANDVOORT - Hervormde kerk,

Kerkplein: 10.00 uur ds. C. Mataheru
(crèche aanwezig).

Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
Jeugdkapel.

Gereformeerde kerk, Julianawcg 15:

10.00 uur ds. P. van Hall; 19.00 uur
dienst onder leiding medewerkers Ge-
meenschappelijke Werkgroep.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-
straat 15: 10.30 uur ds. H.J.J. van
Waveren, Remonstrants pred. te Haar-
lem.

Rooms Katholieke kerk. Parochiekerk

St. Agatha, Grote Krocht: zaterdag 24
oktober: 19.00 uur Eucharistieviering

met orgel en samenzang. Zondag 25
oktober: 8.45 uur Stille Eucharistievie-

ring; 10.45 uur Eucharistieviering met
medewerking van het St. Caecilia kerk-

koor.

Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14: 9.30 uur ds. J.E. van Veen van
Wassenaar, gemeenschappelijke dienst

met de Ned. Herv. kerk; 19.30 uur ds.

A. Alblas van Amsterdam.
Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00

uur, woensdag 20.00 uur, diensten in

gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-
Noord.
Volle Evangelie Gemeente: zondag-
morgen 9.45 uur dienst in gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee.

Laat uw bollen niet in de kou staan.

Onder de grondis het betertoeven.

En als blijk van waardering zullen uw
bollen in 't vroege voorjaar al hun
kleuren en geuren tentoonspreiden.

Speciaalvooru...

Kom snel naar Ennpelen & van Dijk.

Maak nu een goede keus voor straks

een mooie tuin . Een royale

bloemenpracht valt u ten deel. Onze
bollebozen zijn er in talloze soorten
en maten, We hebben bijvoorbeeld

alléén al 60 a 70 soorten bijgoed.

Al vanaf 1.50, 10 kwallteitsbollen.

Ooktweejarige'Planten (ditjaar

groeien, het komend voorjaar

bloeien) en 1001 soorten vaste

tuinplanten, heesters en coniferen

staan bij ons voor u plant klaar.

10 kwallteitsbollen

j

e

Uwtuincentrum heet Empelen& van Dijk.

leder seizoen uw vaste ritje. Fijn kiezen uitveel

en goed plantmateriaal. Overdekten behagelijk winkelen.

Bovendien: door onze manier van verpakken blijft uw auto aardevrij.

Uw auto, die overigens heel dichtbij op ons eigen parkeerterrein staat.

arive-in tuincentrum

empelen&van dijk
randvoortselaan 192 - Heemstede-Aerdenhout -Tel (023)249221

aBtSbÊdruT

Zandvoort BV

FIAT
Ook uw adres voor

MAZDA
(verkoop - service - onderhoud)

Tevens eigen schade-afdeling
vooralle merken.

Om kwaliteit te handhaven;

6 cent korting
op super-benzine

2 cent korting
op diesel.

Benzine- en reparatiebonnen
van leaseplan-auto's

worden ook in ontvangst genomen.

Tevens hebben wi/diverse occasions.

Kamerlingh Onnesstraat 23 - Zandvoort
Tel. 1 45 80.

Dagelijks geopend van 7.30 tot 19.00 uur.

Zaterdags van 8.30 tot 17.00 uur.

SÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊKÊÊÊÊÊÊtÊiÊÊtÊÊÊÊmÊÊÊBm

INTERNSBER CARAVAN BV
Provincialeweg aBE, Montfoort, telefoon 03484-2234.

Voor de betere tour- en stacaravans gaat

u naar MONTFOORT of HOOFDDORP
Reeds 1982 modellen aanwezig en voor een

mooie occasion naar Montfoort of Hoofddorp.
Hoofddorp, Kruisweg 1539,

telefoon 023-285863. Let op het witte huis

De serie 1982 Kip-tèurcaravans

is er!!!
Superlaag afleveringsgewicht, vanaf 485 kg. Zeer
concurrerend geprijsd als vanouds bij Interniber.

Tevens voor hobby met zijn nieuwe ADX-modellen en
voor uw laaggeprijsde nieuwe stacaravan naar Hoofddorp.

Altijd ruime sortering, occasions aanwezig. Voor de
prijsbewuste koper een extra voordeel in het najaar.

We/kom bij Interniber.

AlVlSTERDAM-c
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
yooxz\QV\ ''iSiU Xi^en

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars & taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
I
& Partners 020 - 767868

herman heijermansweg 6, amsterdam-z., telex 18143

STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD telefoon 18083

WERKLOZENCOMITÉ, spreekuur
iedere maandacmorgen van 11.00 tot

12.00 uur in de openbare bibhothcfk.

Op dat tijdstip ook telefonisch bereik-

baar onder nr. 14131

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-

straat. Eerste en derde woensdag van

de maand van J7.30 tot 18. 3Ó.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u

die nodig heeft bij acute problemen

.WA^^SWNDÈPi
Waterstanden

ZANDVOORT - De waterstanden
voor de komende week:

HW
10.51

0.50

1.35

2,11

Datum
22 okt.

23 okt.

24 okt.

25 okt.

26 okt.

27 okt.

28 okt.

29 okt.

Maanstanden:
21.13 NM.
Doodtij op 22 oktober.

Springtij op 29 oktober.

LW HW LW
6.10 23.47 18.39

7.45 12.10 20.02

9.01 13.12 21.08

9.50 13.58 22.00

10.29 14.35 22 .38

2.50 11.06 15.09 23.12

3 29 11.40 15.42 23.43

4,03 - 16.16 12.08

dinsdag 27 oktober

Burgerlijke stand

ZANDVOORT - Gehuwd: J. Sijtsma

en E. Schiller; Evert W.J. Bosman en

M.M. Abeelen.
Overleden: Maria M.M. Holtmann, 79

jr.; Willem S.M. Blom, 67 jr.; Nicolaas

ten Broekc, 68 jr.; Maria E.D. Pauwel<;

geb. De Blok, 81 jr.

Taxi Jansen BV
ZANDVOORT • Met ingang van van-

daag, dus 22 oktober, heeft Taxi Jansen

BV goed nieuws voor ouderen boven

de 65 jaar. .,Met het oog op bezuinigin-

gen die alom worden toegepast zijn wij

van mening da! wij ook ons steentje

moeten bijdragen", zegt Leo Bonkerk.
terv/ijl hij vertelt dat voor deze bevol-

kingsgroep een extra voordeel is ge-

maakt.

Op vertoon van de 65 -f pas kunnen
ouderen voor de helft van de ritprijs

rijden. Dit geldt voor het rayon Heem-
stede, Bennebroek, Haarlem. Aerden-
hout, Vogelenzang, Bentveld en Zand-
voort. Wél is een beperking ingesteld

voor de tijden. De halve ritprijs op
vertoon van een 65 + pas kan lussen

de uren 9.00 tot 14.30 uur en van 19.00

tot 24.00 uur.

Taxi Jansen BV heeft hiervoor speciale

bonnen ontworpen, die door de bejaar-

de passagiers moeten worden ingevuld

en aan de taxichauffeur overhandigd
moeten worden. Deze bonnen kunnen
gratis afgehaald worden bij Taxi Cen-
trale Jansen BV, of met medewerking
van de receptie bij het bejaardencen-

trum waar men woont.

De receptie kan de bonnen bij de
centrale bestellen, deze worden dan zo
spoedig mogelijk bezorgd.

Een bijzonder initiatief dat alleen kan

slagen met medewerking van alle be-

trokkenen.

VERHUrZEM?
Verhuizen Is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat fiet

over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met

waardevolle tips.

JJW VERHUIZING. ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

ERKENDE
VERHUIZERS

A. J. V. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel . 023 - 31 04 04

Hang- en legkast

met schuifdeuren

182-60-97

f 198,-
Gratis thuisbezorgd.

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

telefoon 17751

^

u
n
p Myrna Bruynzeel il

Gedipt, schoonhcidsspccialisic

(Stivas).

Kostverlorenstraat 89, j

Zandvoort, telefoon 14692.

%t Behandeling ook 's avonds
ipt (na afspraak).

^ Depositaire: Dr, Eckslcin-Lady Rosc.
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00
Iedereen wil alleen dat horen en zien, «ut hij begrijpt,

üoclhe- 1749- 1832

HORLOGERIE
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET IMT

Sophiaweg 4 - lel. 1 23 07

iriu-ht 11 steeds Ie doen begrijpen welk een «eldaad hel is

om zijii lijd ie be/iuen \i jni Waaning-lijd is precisie-lijd.

U kunl er allijd op lekenen!

Kuiiit u ci'ii!) kijken in zijn .slionrooni.

't Is ei'ti belevenis!

ti^eii rcpu/uiic-ujdclinf;

mei clektroHibche uppuruiiiur.

De toekomst van
het CancCeftjl^ gebkdL
De regering heeft dit jaar de drie zogenoemde 'groene' structuurschema's ge-

publiceerd. Daarin wordt in grote lijnen het beleid voor het landelijk gebied

in de komende 25 jaar besproken. Het gaat om

• lancfinrichting (ruilverkaveling of herinrichting)

• openluchtrecreatie
• natuur- en landschapsbehoud

De regering wil gebieden aanwijzen die in aanmerking komen voor landinrich-

ting, gebieden waar mogeliikheden voor openluchtrecreatie moeten worden

ontwikkeld, gebieden waar het landschap zoals het nu is in stand moet worden

gehouden, gebieden waar de recreatie niet verder mag groeien, enzovoorts

Deze plannen van de regering hebben dus vérstrekkende betekenis voor de

toekomst van bet landelijk gebied, en daarmee voor de inwoners van Noord-

Holland Zoals dorpen mogen niet mee» groeien; landbouwgebied wordt re-

creatiegebied; open land wordt bos, en dergelijke.

Tor 31 december 1981 kan iedereen schrifreli/k reageren op de^e Planologische

Kernbeslissingen die de regering wil gaan nemen. Daarna gaan regering en

Tweede Kamer het beleid vaststellen.

De volgende week verschijnt de inspraakkrant 'Noordholland's Platteland', die

aan een groot aantal adressen zal worden toegestuurd. Vervolgens vinden m
de provincie INFORMATIE-AVONDEN plaats.

donderilag 29 ccioher

maaniiag 7. november

dinsilag 3 november

donderdag 5 november

maandag 9 november

dindsdag 10 november

SANTPOORT
PURNIEREND
HOOFDDORP
HOORN
SCHAGEN
ALKMAAR

donderdag 12 november TEXEL

maandag 16 november WEESP

caté-rest. De Weyman, Hoofdstraat 218

hotelcaféiest. De Doele, Koemarkt 56

De Deining, Marktplein 92

Chez DIck, Ramen 10

hotel-café-resl. De Gouden Engel, Markt 17

caléiest. 'Het Wapen van Haarlem',

Ged Nieuwesloot 91

aula Rijksscholengenieenschap, Haffelder-

weg 21, Den Burg

Verenigingsgebouw Hervormde Gemeente,

Waagplein 10 (bij de kerk)

o^
O

.»':
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Op de avonden zal worden toegelicht wat de

regeringsplannen vooi uw gebied kunnen

betekenen. Er zal ruimschoots gelegenheid

bestaan om vragen en discussiepunten aan de

orde te stellen.

Mocht u de inspraakkrant niet ontvan-

gen, of wilt u meer informatie:

schrijf of bel naar Henri Dijksterhuis,

Opbouworgaan Noord-Holland,

Kleine Houtweg 32, 2012 CD Haarlem

telefoon 023 - 31 91 30.

Eerste kwaliteit,

handgekloofd

OPENHAARD-
HOUT

2 m' thuisbezorgd
v.a.fZOO,-.

B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,

Santpoort, tel. 023-

375381-314107.

RUILEN
Vrije etagewoning
3 kam., keuken, douche,
event. nw. gestoff. div.

overn., in prima staat,

opzeergez. punt.,

lage huur.

Gevraagd:

kt. vrij huis
midden dorp, lage huur.

Br. onder nr 2561,
bureau van dit blad.

Hondenkapsalon

RENEE
Gevestigd sinds '56,

voor vakkundig knip-

pen - scheren^ trim-

men - wassen - oor-

en voetbehandeling.

Mevr. Renee Trudet.

Van Ostadestraat 26, tel.

15626.

Voor eenmoo
tuinafsche!

betaalt u maarde
Uw buurman betaalt de andere helft

Dat IS met meer dan redelijk Ook al

zal 't hem waarschijnlijk wel weer net
nietgoed uitkomen
Maar afspraak is afspraak

Daarom komt u samen met uw
buurman naar Empelen & van Dijk

Om te kiezen uit de beste materialen

en de fraaiste oplossingen Houdt u

top een simpele, degelijke

schutting' Dat kan Empelen & van

Dijk heeft palen en plank?n in

verschillende soorten en
afmetingen Of kiest u beiden voor

iets speelser? Levend plantmateriaal

al vanaf 7.50 per strekkende meter

Maard ris nog aanzienlijk meer keus
in tuinafscheidingen bij Empelen &
van DijlC Vele heesters lenen zich er

uitstekend voor om als haag te

fungeren En vvel'ns gedacht aan

een pergola''

Hoe dan ook een ding is zeker, u

bent met uw buurman in ieder geval

wel bij hetjuiste tuincentrum

beland Wat een keus Wat een
mogelijkheden Ongetwijfeld wordt
tj tn'Lnelk..,K eens

Empelen & van Dijk,

om 't samen eens te worden.
komfort j'oel overdekt winkelen

CcniotL'n van zoveel keus Van zoveel

goode kwnlitcit Daar hoort bii een
gced en deskundig advies en
natuui Ink pai keerruimte voor de

I
deur Pat IS Empelen X van Dijk

\
'"uw tuincentrum vlakbij

BIJ Empelen & van Dijk

slaagtusamenalvoor

p. strekkende meter

dnvo iniuii'a Tfiuni

empelen
ZiindvoortSL'lun f; ''if ;•

.

•<t'Ji.n' 1 jl
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Ik vond iiiratiliicciciifwépcté Gróte Krocht
Voor smulpapen, lekkerbekken en liefhebbers hebben wij de

grootste, de dikste, de bestgevulde en de lekkerste

¥ ZA d rt Veer Wegens enorm succes 7 week gepro/ongeerd. OP = OP
Alleen donderdag, vrijdag en zaterdag van 5,95 nu

van Zandvoort. Bij Grote Krocht 23, tel. 14404. f

toua*lngoarverhuur

mmM
u aan winterzon

wintersneeuw?

Wij hebben veel sneeuw- en zonzekere bestemmingen
per vliegtuig/touringcar of trein

Grote Krocht 20, Zandvoort. telefoon 02507-12560/13203

Droogbloemen

chrysanten
allemaal bij:

'ERICA'
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT.

REIMGEN - STOMEN - PERSEN

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

Grote sortering kalenders
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Politie

Ab van der Moolen stelde in de com-
missie financiën voor om de twee admi
lïlistratieve krachten bij de politie

,slangzaam af te bouwen" of over te

plaatsen naar gemeentelijke diensten.

Door bezuinigingen van het Rijk ko-

men deze twee krachten nu ten laste

Van de gemeente.
iiet hechthout aanbrengen voor

jf 4500,— bij de politiepost van de
reserve-politie op het circuit kon vol-

gens hem ook nog wel even uitgesteld

worden. In tegenstelling tot de mening
van Richard van As die vindt, dat ook
{jij opheffing van de racebaan, Zand-
vport dankbaar gebruik kan maken van
de diensten van de reserve-politie.

Verloskundige

Het college heeft voorgesteld de stand-

plaatstoelage aan de verloskundige af

té bouwen,
pit stuitte bij zowel maatschappelijk

'velzijn als financiën op weerstand. Een
Verloskundige is zondermeer noodza-

kelijk, maar of nu onderzocht gaat

worden of deze de subsidie wel kan
missen, of dat men trenmatig de subsi-

die gaat verlagen of bevriezen, werd
niet duidelijk.

Zwembad

Het nadelig saldo van het zwembad was
uiteraard weer een vette kluif op de
diverse vergaderingen.

Flieringa heeft nimmer onder stoelen

of banken gestoken dat hij dit een
bodemloze put vindt die hij liever kwijt

dan rijk is.

Wethouder Aukema rekende voor dat

sluiten van het bad de gemeente toch

nog altijd vier tot viereneenhalve ton

zou kosten aan kapitaallasten. Aan de
andere kant zijn er in het zwembad veel

aktiviteiten niet alleen op sportgebied,

maar ook op het gebied van de recrea-

tie." Het zwembad moet je niet afsto

ten, wij zijn op redelijke wijze bezig

met bezuinigingen en ik voel niets voor
rigoreuze maatregelen, die zijn niet aan
de orde", aldus Aukema.

Godsdienstonderwijs

Er werd een beslispunt gevraagd van de
raadsleden over de voortzetting van de
subsidie godsdienstonderwijs op de
openbare scholen.

Wethouder Aukema is hier een voor-

stander van op grond van de culturele

waarde. „Het is een onderdeel van
onze christelijke beschaving," aldus de
wethouder.

Alleen het CDA (Ingwersen) was het

Hier niet mee eens. Op principiële

gronden had hij geen enkele moeite

met het laten vallen van deze post.

Bezuinigen

De presentiegelden van de raadsleden

zullen dit jaar niet trendmatig worden
verhoogd, wanneer -Nel Vreugdenhil

(D'66) haar zin krijgt.

Met het oog op de bezuinigingen was
zij van mening dat hier in ieder geval

vierduizend gulden bespaard kan wor-

den. Hierin werd ze door Marian Hu-
genholtz en de overige raadsleden (fi-

nanciën) gesteund.

Vrijwillige hulpverlening

Door het college was voorgesteld de
verhoogde subsidie aan de Stichting

"Vrijwillige hulpverlening niet te hono-

reren.

Zowel Maatschappelijk Welzijn als fi-

nanciën deelden deze mening niet.

Men vond de gulden middenweg, in

plaats van ƒ 2500,— , kan de stichting

nu ƒ 1500,-— voor 1982 tegemoet zien.

Vlaggen

Het vlagvertoon van de gemeente
Zandvoort blijkt toch altijd nog zo'n

ƒ 2400,— per jaar te kosten. Dit tot

grote verbazing van de commissie PW.
ledere afdeling hijst voortaan maar de
eigen vlag op feestdagen, en ook in

Bentveld hoeven in de toekomst geen
extra vlaggen meer te zijn (mening
Attema).

zandvports^. ^
nieuwsblad

Kantoor: Gasthuisplein 12,

tel: 02507-17166.

Postadres: Postbus 26,

2040 AA, Zandvoort.

Hoofdkantoor: Dorpsstr.8.

Aalsmeer, tel.: 02977-

28411.

Postadres: Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer

Geopend van 8.30-17.00

uur.

Openingsuren Zandvoort: maan-

dag 13.00-16.00 uur; dinsdag

10.00-16.00 uur; woensdag 9.00-

12.00 uur; donderdag 10.00-

13.00 uur en 14.00-17.00 uur;

vrijdag 9.00-12.00 uur.

Klachten bezorging: vrijdagmor-

gen van 9.00-12.00 uur.

Uiterste inlevertermijn redactie

kopij: woensdagmorgen 10.00

uur.

Uiterste inlevertermijn adverten-

ties: woensdagmorgen 10.00 uur.

MEERDERHEID COMMISSIE IS VAN MENING:

Geen totale uitverkoop v

verspreid gelegen wonin
ZANDVOORT - In de begrotingsverga-

dering van de commissie PW kwam
naar voren dal het college van plan fs

een aantal woningen uit het eigen wo-
ningbcdryf te verkopen om zodoende op
de post onderhoud hulzen te liezuinigen.

Dit zou dan jaarl^ks een besparing

betekenen van ƒ 50.000,— voor de ge-

meente.

Als discussiestukken waren er twee
rapporten, één opgesteld door de di-

rekteur van PW, ing. Wertheim, waar-

in tot uiting komt dat een totale ver-

koop van het verspreide woningbezit

van de gemeente voor de gemeentekas
het voordeligste zou zijn.

Het tweede stuk, met een andere visie,

is dat van de heer J. Heemskerk, hoofd
van de afdeling Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting.

Door de heer Heemskerk wordt er

opgewezen dat de raad op 26 juni 1979

heeft besloten de eerste drie jaar geen
woningen te verkopen (dus tot 26 juni

1982). Het aantal moeilijk te vestigen

huisgezinnen is nog steeds stijgende,

zodat het hoofd Volkshuisvesting advi-

seert het raadsbesluit uit 1979 met drie

jaar te verlengen.

Verschil in visie

Het verschil in beide nota's is groot.

Wil de direkteur PW liever het gehele

verspreide woningbezit te koop aanbie-

den (eerst aan de huurders), de visie

van de heer Heemskerk is ,,mondjes-
maat", en dan nog met recht tot

terugkoop.

De visie van het college is nog niet

bekend, alhoewel in de memorie van
toelichting van de begroting 1982 uitge-

gaan wordt van het voorstel van PW.
Desgevraagd deelde wethouder Jan

Termes mee, dat het college er nog niet

uit is, en ook eerst de visie van de

commissieleden wilde horen, alvorens

tot een voorstel te komen.

„Kris-kras politiek"

Van As wees erop dat dit onderwerp in

de laatste jaren al meer aan de orde is

geweest. Hij heeft in de loop der jaren

noodgedwongen zijn mening moeten
herzien. Oorspronkelijk vond hij het

een slechte zaak wanneer de gemeente
als huisbaas optreedt; door de verslech-

terde woningsituatie is hij van mening
veranderd, hetgeen niet wegneemt dat

hij het gemeentelijk t>eleid niet kan
volgen. ,,Aan de ene kant worden er

woningen gekocht, Toumesolflats, en

Huizen aan de Prinsenhofstraat, destijds aangekocht voor de docrirekking van de tramlijn. Een inmiddels achterhaald plan,

reden waarom deze huizen in iedergeval niet verkocht dienen te worden, eerst moet dit gehele gebiedplanologisch worden herzien

(visie dienst R.O.). , , „
foto Europress

Van Dam-eenheden aan de Zandvoort-
selaan en in Bentveld, aan de andere
kant gaat men verkopen. Het beleid

verloopt nogal kris-kras", zo consta-

teert hij.

Bovendien voelde hij meer voor het

voorstel van de heer Heemskerk, een
mening die werd gedeeld door Ingwer-

sen en Ineke Wind.

Steun PW
Steun voor de visie van PW was er van
de heren Attema en Landman.
Hoewel de heer Landman vroeg of er

niet een middenweg te vinden was voor
dit probleem, steunde hij uiteindelijk

de visie van PW.
Jelle Attema is van mening dat huizen

die te veel kosten moeten worden
afgestoten, op een paar uitzonderingen

na. Hij zette vraagtekens bij de lijst van
Heemskerk, met betrekking tot de
Willemstraat 7/9 en de Prinsenhof-

straat. Deze panden zijn destijds aan-

gekocht voor het doortrekken van de
tramlijn, een achterhaalde zaak. Wèl
was Attema het eens met het in dat

voorstel genoemde recht van terug-

koop.

Principiële kwestie

Na deze discussie stelde Van As dat hij

eerst het voorstel van het college wilde

afwachten. Dit zou dan in de volgende
PW vergadering aan de orde kunnen
komen. Men kende nu de visie van de

commissie. ,,Ik wil in zo'n principiële

kwestie als ,,verkoop van gemeente-
eigendommen" nu eerst de voorstellen

van het college zien. Het spijt mij,

maar de commissie van Financiën moet
voorlopig die vijftigduizend gulden
maar elders zoeken. Op deze wijze kan
ik geen weloverwogen en verantwoor-
delijk uitspraak doen", aldus Van As.
De meerderheid van de commissie
sloot zich bij zijn standpunt aan, en
wethouder Termes beloofde dat deze
gewenste procedure gevolgd zou wor-
den.

Elegante draagbare mode

op show Vrouwen van Nu
ZANDVOORT - Modieuze mode, verf

niches, lurex, én draagbaar, dat was
bet kenmerk van de modeshow die door
de vereniging Vrouwen van Nu werd
getoond op dinsdag 13 oktober in Hotel

Keur.

Men had zich ook dit jaar weer verze-

kerd van de medewerking van Bouti-

que Andorra, terwijl de mannequins en
ladyspeaker Suus van Orden afkomstig

waren uit ,eigen huis*.

Ongetwijfeld éevan de charmes van

deze show, want juist dat geeft die

aparte sfeer van ,wij vrouwen onder

elkaar' die borg staat voor een ontspan-

nen middagje uit.

Enthousiast was het applaus dan ook
voor de mannequins Tanja, Swaan,
Sophie, Henny, Aafke en Nel, die met
verve en durf de kleding toonden.

Maten

Het is al vaak gezegd, maar toch nog
voor herhaling vatbaar, het is een

sprookje, dat de vrouw met de wat

grotere maat niet modieus gekleed kan

gaan. Nel toonde bijvoorbeeld een

blauwe japon (ƒ 429,-) met alkantara

voorpand plus een prachtige wollen

frotté mantel en bijzonder chic com-

plet. Apart de shawl bij deze mantel

(ƒ 445.-).

Voor de smallere beurs waren er ook
diverse modellen, veel gebreide pakjes

in de kleuren blauw en grijs in de
prijsklasse rond de tweehonderd gul-

den.

Spwrtief de yersey stretch pantalons

met prachtige Santos pullovers; ge-

toond door Tanja en Swaan. Een per-

fecte pasvorm, een applausje waard.

Wintermode

Veel wollen japonnen deze winter, met
kleine details, zoals de jabots en de
witte kraagjes, al of niet afneembaar.
Andere modellen waren hoog gesloten.

Een spwels accent waren de niches

langs de hals en manchetten. Sluitingen

zijn vaak a-symmetrisch.

Welfare verhuist

ZANDVOORT - Op zaterdag 31 okto-

ber wordt door de Welfare afdeling van

het Rode Kruis de nieuwe accommoda-
tie in de kleuterschool Klimop in ge-

bruik genomen. (Dr. de Visserstraat 2,

ingang achterom).

Er wordt dan „open huis" gehouden,

van 10.30 tot 16.00 uur, om iedereen de

gelegenheid te geven een kijkje te

nemen in de nieuwe ruimte waar men
bijzonder mee ingenomen is.

Vergadering ZRB
ZANDVOORT - Op vrijdagavond 23

oktober wordt de najaarsvergadering

gehouden van de Zandvoortse Red-
dings BiigadeJDeze begint om 20.15

uur, en vindt plaats in het Gemeen-
schapshuis aan de Louis Davidsslraat.

De agenda vermeldt onder andere:

bespreking van het strandrapport over

1981. verbouwing van de loods aan de

Marisstraat en mededeling over de
komende jubiliumviering.

V'

Hoogtepunt ongetwijfeld ook hier de
avondtoiletten en de feestelijke kleding

(kort) voor een avondje uit. Veel zwart

met ook hier het goud in de vorm van
lurex in de avondmode.
Terugblikkend een vlotlopendc show,
met betaalbare mode. Voor grote en

kleine maten, voor grote en kleine

beurzen.

Josc

Weer gastvrij onthaal in Duinpan

Ontmoetingsdag 1981 met

gevarieerd programma
ZANDVOORT - Het Comité Ontmoe-
tingsdag heen de organisatie voor 10

november, dé dag dat men talr\jke

gasten in „De Duinpan" zal ontvangen,

„rond".
Met gepaste trots kan gemeld worden,
dat het gelukt is om opnieuw Herman
Emmink, dit jaar met medewerking van
Helen Shepherd, naar Zandvoort te

laten komen om voor de gasten op te

treden. Ook het trio van Norman Smith
zal aanwezig zijn en zorgt uiteraard

voor een uitstekende sfeer.

De Ontmoetingsdag is bestemd voor

ouderen, mindervaliden en iedereen,

die er eens een dagje uit wil. Uitnodi-

gingen zijn al verzonden naar de diver-

se bejaardentehuizen, terwijl ook via

Maatschappelijk Werk, Rode Kruis en
Vrouwenverenigingen uitnodigingen

ontvangen kunnen worden. Voor het

geval men iemand is vergeten, aarzel

niet en meldt u nog even aan; dit kan
bij mevrouw Th. Robbers-Van Oosten,

Emmaweg 4 in Zandvoort, tel. 12813.

Natuuriijk wordt er dit jaar in het

zwembad gezwommen. Er is een de-

monstratie van aktiverend zwemmen
voor ouderen, de kunstzwemgroep van

De Zeeschuimers gaat speciaal voor de
gasten te water, terwijl er een staaltje

„stijldrijven" door weer anderen gege-

ven zal worden.

De gasten worden omstreeks 9.30

uur in het zwembad verwacht, de koffie

en lunch worden geserveerd en, ter

geruststelling, deelt het comité mee,
dat de zwemzaal <;onder trappenlopen

bereikbaar is. Sanitaire voorzieningen

en de garderobe bieden tevens vol-

doende capaciteit voor het grote aantal

aanwezigen. De temperatuur wordt
aangepast en er is een groot aantal

helpsters beschikbaar, die, waar nodig,

de helpende hand zullen bieden.

Zij die niet op eigen gelegenheid

kunnen komen, worden door de auto-

rijdienst gehaald en gebracht, met al de
wensen wordt rekening gehouden. De
dag zal omstreeks vier uur met een

verrassing worden besloten.

Uiteraard vergt de gehele organisatie

een aardig bedrag en, hoewel deze

ontmoetingsdag voor de gasten geheel

gratis is, zou het comité het bijzonder

op prijs stellen wanneer iedereen, die

zich hiertoe geroepen voelt, een bydra-

ge zou willen schenken. Dit kan op giro

4000 van de Algemene Bank Nederland,

rekeningnr. 56.59.21.444, t.n.v. L. Kik-

kert, penningmeester Comité Ontmoe-
tingsdag, Zandvoort.

Sprookjes

op
ZANDVOORT - Donderdagavond 15

oktober j.1. vulde de ,,Grote Kroft"

(de ontmoetingsruimte van de Nico-

laasschool) zich met vele ouders, kin-

deren en andere belangstellenden. Zij

kwamen kijken naar de werkstukken
die de kleuters en lugereschool leerlin-

gen met als onderwerp , .Sprookjes"

hadden gemaakt.

ledere groep had een bepaald sprookje

als onderwerp genomen en dat uitge-

werkt. Zo waren b.v. maquettes, kijk-

dozen, schilderstukken, kleiwerken, te-

keningen en opstellen te zien.

Een groep leerlingen van de vijfde klas

had tiet sprookje ,,De Vuurvogel" tot

een hoorsspcl verwerkt, dat deze avond
ic hcluistcren viel. In de ,,Kleine
Kroft" werden dia's gedraaid uit ver-

.schilk-nde sprookjes, met daaraan ver-

bonden een quiz, uit welke sprookjes

de dia's afkomstig waren. Het was een
liijzoiider sfeervolle avond, waarvoor
alle Icerkraclilen en leerlingen zich

buitengewoon ingespannen hadden.

Veel belangstelling

voor homeopatie
ZANDVOORT - In het kader van de

winteraktivitciten van de Kruisvereni-

ging Zandvoort, werd op 14 oktober in

het Gezondheiscentruni aan het Bea-

trixpiantsoen een avond gehouden over

homeopatie.

Een honderdtal belangstellenden volg-

de de lezing van dr. H.J. van der

Klashorst over dit onderwerp, dat de

laatste jaren veel meer in de belangstel-

ling is gekomen en al dateert vanaf de

vorige eeuw. Deze geneeswijze werd

geïntroduceerd door dr. Samuel Hah-

nemann (1755-1843).

Dr. Van der Klashorst noemde in zijn

lezing diverse praktische voorbeelden

over deze genecswii^o.

In de pau^e. word door leden van de

werkgroep die de winteraktiviteiten

orgaiiiscert in samenwerking met de

wijkverpleegkundigen, diverse soorten

koffie aangeboden, waaronder bam-

boekoffie. Ook w.iren er verschillende

soorten kruidenthee, waarvan de aan-

wezigen met smaak kennismaakten.

De bockentafel opgesteld door de ver-

eniging tot bevordering der homeopa-

tie in Nederland bracht veel informatie

over deze geneeswijze. Ook werden er

brochures en informatie uitgegeven.

Na de pauze was ei gelegenheid tot

vragenstellen, waarvan druk werd ge-

profiteerd.

in de serie winteraktiviteiten van de

Kruisvereniging Zandvoort, ^al de

cersivolgendc avond worden gehouden

op donderdag 12 november. Het on-

derwerp is il;in aeiipiinctiiur, evcneen.s

in het ue/ondshcidseentruni Ie houden.

Mefii^a

Over de evenaar

Het lag niet in mijn bedoeling dc/c

week alweer iets te schrijven over

onze zcczciler Kees Visser (Kris-

sie). die met zijn zeiljacht de ,,Vrij-

heid 11" op weg is naar Rio de
Janeiro als eerstvolgende aanloop-

haven. Hij heeft regelmatig kontakt

met z"n ouders en blijkt nu de
evenaar te zijn gepasseerd. Als dat

geen bel.ingrijk en vermeldenswaar-
dig nieuws is, dan weet ik het niet

meer. Hij vertelde dat het vrijwel

windstil was en bloed en bloed heet!

Maar hij heeft er alle hoop op, dat

hij. wanneer het "n beetje meezit,

aan het eind van deze maand of

begin volgende maand in Rio zal

kunnen afmeren. Zijn grootste zorg

op dit ogenblik is, het aankocken
van zeevuil aan de romp van z'n

scheepje. In Rio hoopt hij dan ook
op een werf de zaak te kunnen
schoonspuiten. Hij had midden op
de oceaan nog een leuke ontmoc-'
ting met een Duitser, eveneens met
een jachtje op de wereldtoer. Ze
hebben gezellig gekeuveld en hij

kreeg voor alle zekerheid van zijn

collega wat extra water mee. Wat
zijn verdere plannen zijn, daar laat

hij zich nog niet over uit. Wanneer
ik het hoor, hoort u het ook. Sterkte

Kees en goede vaart. We leven met
je mee. Stuurt u hem nog een kaart

of iets dergelijks naar Rio? Zijn

adres aldaar gaf ik u reeds vorige

week.

Nico ten Broeke overleden

Vorige week donderdagmorgen is in

zijn woning aan de Brederodestraat

no. 68 plotseling overleden Nico ten

Broeke op bijna 69-jarige leeftijd.

Zijn plotseling verscheiden heeft

velen onder ons diep geschokt, want
de overledene was een in brede

kring gezien en geliefd persoon, een
rustig en prettig mens die zich

steeds ten volle inzette voor de

Zandvoortse gemeenschap.

Een plotselinge,

door niemand verwachte dood nam
hem uit ons midden weg. Onze
gedachten gaan uit naar zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen. Mogen
zij kracht en sterkte vinden om dit

zware verlies te dragen. Nico ten

Broeke zal nog heel lang in veler

herinnering blijven voortleven.

Naderend afscheid

Naar ik vernam, zal de heer Wim
van der Moolen begin volgende
maand zijn functie als leider /be-
heerder van het Gemeenschapshuis
neerleggen. Vele jaren lang heeft

hij dal op een voortreffelijke wi'yie

gedaan. Waarschijnlijk op 14 no-

vember a.s. zullen zijn vrienden en
kennissen hem een afscheidsrecep-

tie aanbieden en dat heeft hij zeker

verdiend, want in brede kring heeft

hij een hechte vriendenkring om
zich heen verzameld. Ik kom op dit

naderend afscheid binnenkort nog
uitvoerig terug, wanneer ik hierover

een persoonlijk onderhoud met
hem heb gehad.

Worst vergeten

Vorige week schreef ik over het

kunstwerk dat bij Aart Veer in de

winkel stond, namelijk de boeren-

koolplant opgepot, met liefde, door

Van de Berg.

Je kunt je voorstellen dat Aart Veer
deze plant met zorg behandelde, en

daarom zette hij hem dan ook even
buiten zaterdagavond omstreeks zes

uur. Hij dacht, ,,dan frist hij nog
even lekker op in de regen voor ik

straks de zaak sluit."

Anderen vonden het kennelijk ook
een unieke plant, want toen Aart

hem binnen wilde halen, was de

boerenkooiplant verdwenen. Na-

mens Aart Veer maak ik dan ook
bekend, dat de worst die gewoonlijk

bij boerenkool gegeten wordt nu

nog bij Aart Veer afgehaald kan

worden, ..is het zaakje compleet"

zegt hij!!!

Tobber is terug

Be/nekersdie bi] ons m lici k.intoor

aan het G:isttiuisplciri komen, hch-
ben de Ijatslc [ii.i.inuen 'Idliber

gemist. De cro;^- ^v, ,ifc poes dic

regelmatig op h^vock kv.am. en /leli

dan gedroeg ot het kantoor van hem
was. Dat had •en nocdi; rcdon,
Tohber's baas u,i^ \erhui--(l on Toh-
ber verhuisde mee \\ i,.r /o wel
meer gcbruikehjk b/i '\atijn Tob-
ber pikte dal niet.

Vorige week ontiic'-.tc An^n- \I.i!c-

naar. onze buun.rouv, uu het hi.a-

tiekje, een sterk verm.iLicrde leb-
ber op de stoep Ze hc.fl /ich nu
maar over neni onttcimd en leb-

ber komt weer binnenstappen op de
tijden die hem uilkoiiKu I Iij i~ tol;

wat mager, maar dat /ai uel snel

bijtrekken. Toch opmerkehjk dat

deze kat in zijn centje vamiit Haar-
lem de weg terugvond naar het dorp
waar hij werd grootgehraeht Een
knap staahje!

Op de haaienvangst

Vrijdagmorgen 9 oktober is een

zevental jongelui uit Zandvoort op

het vliegtuig gestapt met bestem-

ming Ierland. Daar hebben ze een

speciaal uitgeruste vangstboot ge-

charterd en zijn daarmee een weck
lang op de haaienvangst geweest. Je

moet er maar zin in hebben, vooral

in dit jaargetijde, maar het is nu

eenmaal zo: een mens z"n lust is een

mens z'n leven en de een houdt van

de moeder en de ander van de

dochter. Het zijn de heren Wally

Akersloot, Jan van der Fluit, Frans

van der Ploeg. Arie Akersloot Jr.

(een zoon van eerstgenoemde). Pe-

ter Loos, Ton de Timmerman en

een knaap, wiens echte naam ik niet

meer weet, maar die ,,Rooie Maar-
ten" wordt genoemd. Vrijdag 16

oktober zijn ze teruggekomen.

Ik had op vrijdag na hun thuiskomst
een gesprek met hen. Ze keerden
allemaal even opgetogen terug.

,,Het wat grandioos" zeiden ze. En
wat het weer betreft: terwijl wij in

die week opgescheept zaten met het

meest miserabele weer dat je maar
denken kunt, was het in de Ierse

wateren elke dag prachtig, rustig

weer en ideaal visweer. Alleen de

haaien lieten verstek gaan. Ze vin-

gen er slechts één, een hondshaai

van ongeveer 65 cm.

Maar wat de vangst betreft, was er

elke dag leven genoeg aan de hjnen.

Er werd ook veel kleingoed gevan-

gen en wat de platvissen betreft was
de voornaamste vangst een vrij gro-

te rog. Men had nogal wat moeite,

om dit tegenstribbelende beest bin-

nen te halen. De grootste vis die

men ving was een leng, die bijna

anderhalve meter lang was en 65

pond woog. Een soort kabeljauw-

achtige, die enorm groot kan wor-

den. De allergrootste moeite heeft

men gehad met de Kommeraal of

Conger, een soort zeepaling, ter

dikte van ongeveer een dijbeen. Hij

was ongeveer 130 cm lang. Het is

een zeer agressieve vis. die gemeen
kan bijten en men had de grootste

moeite om het hevig spartelende

beest binnenboord te krijgen. Ver-

der behoorden bij de vangst nog een

Pollak (58 cm) en een zcebrasem
die 30 cm lang was. De kleinste vis

werd gevangen door Rooie Maar-
ten, die een visje ophaalde \an nog
geen vier centimeter, een soorte-

ment wiiting ter grootte van een

kleine spiering. Hij kreeg dan ook
met algernene stemmen de poedel-

pnjs!
^

Maar in elk geval hebben ze volop

genoten, van deze zo geslaagde

vis-vdkantie. Het volgend jaar wil-

len ze het ergens .indcrs proberen.

hun ideaal bhjtt: het vangen van

haaien!

K. Sr.

(Adverteiilic)

c;

(High-Spcc^f I Dubl mc] Cassctlc; Doc.kTA-VVaO)

Een wereld Viin nioiiwc mmjoliiKhndun vooi tiili < 'nthnusiah

-kopieren op diit'lx'losnolhi^itiv.inlapcl n.i.if laii":'

- aiilomalisch a( tilei elk.uir .ilspek ii v.iii (ape 1 en tajie 2

• i!i,'li|k at?pel(ni van lapc I on taf ie ,?

- iMi iVH) veel meer niei)(>li|kh('(li n

wij demonstreren u dit graag.

Peeters Zandvoort B.V.

Haltstrant 56 -zandvoort -Tel, 02507-13618
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Auto Strijder bv
B. van Alphenstraat 102/Van Lennepweg 104, Zandvoort, telefoon 02507-14565

i. v.m. personeelsreisje naar deVW fabrieken in Wolfsburg.

Voor a! uw cv.-, loodgieters-

en dakbedekkerswerk
naar

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,

telefoon 02507-13176

B.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

F^, iiüsiier 8- Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.

Toonzaal:

Scheldeplein - Tel. 15068/13612/12518

Niet het enige, wel het beste adres

Atelier De Buts
.* *• Gebrandschilderd glas

Grote kollektie medaillons

Glas In lood - Restauratie

Specialiteit:

medaillons naar foto of dia

Taferelen Oud-Zandvoort
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag
open

MlGRATIS wintèrcontralé bij

Autobedrijf Versteege BV
PAKVELDSTRAAT21 - ZANDVOORT.

NOG TOT 7 NOVEMBER

M GECONTROLEERD^WIlO'ERPRCmUMENG^PRD

Sensationele prijzen voor Home Decor Tapijt!

honderden guldens voordeel....

dagen lang koopt U tapijt tegen prijzen anno 1970!

Een fijn ribtapijt in beige of

blauw. Geschikt voor slaap

kamergebruik, gratis gelegd.

400 breed

Gratis en geheel vrijblijvend maatnemen
en offerte.

Wij leveren nog echt ouderwets vakwerk.

Een velourstapijt met foamrug
in 4 sprankelende kleuren.

Geschikt voor slaapkamer en
huiskamer, gratis gelegd.

400 breed

Bergoss Athene
Een stoeisterk bouclétapijt, in een
goed gemêleerde kleurstelüng.

Geschikt voor huiskamer en
slaapkamer, gratis gelegd.

400 breed.

I .V. m. korte duur van de aanbiedingen,

is ook reservering voor later mogelijk.

Gratis tapijt geplaatst op trap-gang-over-

loop.

Een tapijt - gemaakt van
30% wol en 70% acrylvezel

In een prachtige berber-

kleur, geschikt voor

zeer intensief woonverkeer,
gratis gelegd, 400 breed.

Massief vuren bedbank (80 x 190) in gelakte uitvoering,

kompleet met rollattenbodem en

voorzien van ruime bergiade (80 x 190)

op rollers, die eveneens plaats kan ^^^^^h
bieden aan een logeermatras. ^ S ^«P ,

Meeneemprijs ma&iB^kffU

Te gek!!!

IVlassiuf vuren teener ledikant

incl. rollattenbodem incl prima matras

90 X 190, totaal

m

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.
Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel. 02507-1 6123

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!

Wij verhuren:

bedden, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.

voor elke gelegenheid!

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,

TELEF^OON 12164/13713.

Privé na 18.00 uur 16658

't Kinderwinkeltje

Buureweg 1-3,

Zandvoort,
telefoon 16580

heeft nu leuke

winter-

kleertjes

REPARATIE
van alle soorten

DAK-

BEDEKKING
Tel. 02507-17353.

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
in- en verkoop en

ODslao v-^n inbo^deilB

en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,

na 18.00 uur 16658.

Fa.WATERDRINKER
Souterrain.

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8

ZANDVOORT
Tel. 02507 - 1 61 23.

Inwoner van Zandvoort,

51 jaar, alleenstaand,

zoekt zeer eenvoudige

kamer, al of niet

gemeubileerd.

voor de tijd v. ca 1 '/i jaar.

Br. onder nrZ560
bur. V. d. blad.

Biedt zich aan:

ONDERHOUDS-
TIMMERMAN
20 jaar ervaring

in burgerwerk.

Brieven oDdernr.

Z 559 bur. v. d. blad.

Foto Quelle
Compleet foto/filiiv

assortiment, voordelig

nldnikkun on
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort.

ACADEMY FOR ASIAN
FIGHTING ARTS

Krachttraining, kick-boxing en karate!

Maar ook:

YOGA
op maandagavond van 21.00 tot

22.00 uur.

T'AI-CH!
op maandagavond van 22.00 tot

23.00 uur.

JAZZBALLET
op donderdagavond van 20.00 tot

21 .00 uur.

Op het adres: Brugstraat 15 - 17

glAzenïersbedrijf

Glas in lood ramen;.

Gebrandschilderd gïag/

Coin. SlegerSstraat 2r,"Zandvoort
Telefoon 02507:.- 1 5094 . ' ^

Gemeente Waterbedrijf

Zandvoort

SPOELEN BUIZENNET

Wegens het spoelen van het buizennet zal in

de navolgende nachturen de waterdruk zeer

gering zijn.

Het spoelen voor Zandvoort „NIEUW-
NOORD" vindt plaats in de periode

WOENSDAG 28 OKTOBER t/m VRIJDAG 30
OKTOBER a.s. van 23.30 - 5.00 uur.

Men gelieve fn deze periode 's nachts zo weinig

mogelijk water te tappen of anders wat water

in voorraad te nemen.

la rcïnc
culinair

Kerkstraat 15, telefoon 02507-12253
Zandvoort

Gezelligheid

in huis. .

.

Koop een bloemetje bij

J. BLUYS
lliillosiraal fi5-Zand\(i<)rl

lel.()25()7-l 20 6»

üe ipi'cialLsr voor al u w bloem werken.
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Onvolledig damesteam te zwak

Knappe defensie van Sporting

tegen snelle Haarlemmers
ZANDVOORT - De volleyballers van Sporting-Oss hebben hun thuiswedstrijd

tegen het Haarlemse OVRA 3 niet in cjn overwinning kunnen omzetten. Na vier

aantrekkelijke sets prijkten de standen 6-lS, 15-12, 12-15 en 11-15 op het
wedstrijdformulier, wat inhoudt dat Capser Bonset, Wim Keur, John Koning,
Rob Mol, Hans Vlaanderen, Joop Rogaar en Cor Augustijn de zege aan de
rood-witte Haarlemmers moesten laten.

Die 1-3 nederlaag van de Zandvoortse
formatie kwam tot stand na een wel
zeer late start van het duel, veroorzaakt
door een organisatorische blunder; de
voor deze wedstrijd aangewezen
scheidsrechter was als speler actief op
een belendend speelveld in een wed-
strijd die een uur uitliep. Men kwam
laat in de avond toch tot spelen en al

gauw bleek, dat de partijen elkaar

zowel in conditie als in technisch en
taktisch kunnen, weinig ontliepen.

OVRA bracht iets meer variatie in de
aanval en liep geleidelijk uit naar een
verdiende 6-15 setstand.

Vooral in de tweede set liet Sporting-

OSS zien, dat er een veelbelovend
team binnen de lijnen stond. Met
deugdelijk serveren en veelal knappe
combinaties werd de beweeglijke

OVRA-ploeg naar een 15-12 nederlaag
gespeeld. De twee resterende stes, die

de einduitslagen moesten bepalen, wa-
ren het bekijken ten volle waard. In de
meeste spelonderdelen waren de Haar-
lemmers iets superieur en ook in hun
aanvalsopbouw zat iets meer lijn. Door
veelal kundig verdedigen, zowel aan
het net als in het achterveld, konden de
Zandvoorters de schade tot 12-15 en
11-15 beperken.

Dames

Het Ie damesteam van Sporting-OSS,

Rinko wint

van Concordia
ZANDVOORT - In de zaalvoetbal-

wedstrijd Concordia-Rinko moesten de
Zandvoorters het zonder Gerard Ko-
per en Rob v.d. Bergh stellen. Toch
domineerde Rinko al in de eerste helft

en in deze periode vielen met name de
afstandsschoten van André Koper en
Teun Vastenhouw op.

De kortdekkende tegenstanders kregen
een numerieke meerderheid, toen Wim
Paap voor enkele minuten naar de kant

moest. Met een schuiver wist Concor-
dia de score te openen.
Na de rust trok Rinko fel van leer en
wist Addy Ottho vele schoten van
Concordia-counters uit zijn doel te

ranselen.

Twaalf minuten in de tweede helft

kreeg Rinko een man meer binnen de
lijnen en wist Wim Paap de gelijkma-

ker te produceren. Kort daarop was het

Teun Vastenhouw, die met een zuiver

schot onder de lat de stand op 1-2

bepaalde. Concordia viel furieus aan,

Ottho moest nog een strafschop on-

schadelijk maken en er volgde een
spannende eindfase. Maar de Rinko-
verdediging onder aanvoering van

Manfred Bakels bleef overeind en zo

konden de Zandvoorters zich in de
kopgroep handhaven.

dat KDO uit Uithoorn op bezoek
kreeg, moest als gevolg van de herfst-

vakantie drie basisspeelsters missen.

Riet Vossen, Marja v.d. Lugt en Joke
van Dam waren niet van de partij en
die aderlating was oorzaak, dat het
zelfvertrouwen in het team niet bijster

groot was tegen het overigens niet

imponerende KDO. Mede door te veel

serveerfouten liep de Zandvoortse
ploeg al in de eerste set tegen een
duidelijke 4-15 nederlaag op.

In de tweede set liepen de combinaties

tussen Patricia Boeree, Thea Terol,

Loes Kras, Ella Sebregts, Coby Schuyt
en Cock van Kcssel wat soepeler, maar
ook nu wist de ploeg uit Uithoorn veel

verdedigingsfoutjes af te straffen: 6-15.

Pas in de derde set kwam het Zand-
voortse aanvals-arsenaal redelijk uit de
verf. Het bleek na veel spanning toch te

beperkt om de KDO-dames in moei-
lijkheden te brengen: 11-15.

Coach Akkerman vertelde na afloop,

dat hij deze 3-0 nederlaag in de promo-
tie-klasse wel had verwacht: ,,Je mist
uiteindelijk de helft van je team in deze
wedstrijd en dat is funest. Toch had er

tegen dit weinig indrukwekkende KDO
wel een winstkansje in gezeten. We
blijven optimistisch en ais we compleet
kunnen spelen hoeven we beslist niet te

degraderen. Het is belangrijk, dat we
ons in deze klasse handhaven tot onze
jeugd doorbreekt."

Aktiviteiten

Sandevoerde
ZANDVOORT - Door de autosport-

vereniging Sandevoerde wordt op za-

terdag 31 oktober een familie-autotoer-

tocht én de ,,Zandvoortrit III" georga-

niseerd.

De Zandvoortrit III is een routcbe-

schrijvingsrit, die meetelt voor het zo-

ne-kampioenschap van Noord-Holland

en voor het clubkampioenschap van de
vereniging.

Lengte van de rit is ca. 35 km. Er kan
ingeschreven worden in de volgende

klassen: A-klasse, ervaren rijders, B-
klasse, gevorderde rijders, of C-klasse,

beginnende rijders. Ér zal gestart wor-
den vanuit Hotel-Restaurant Delicia

aan de Kerkstraat 16 in Zandvoort.

Inschrijfgeld is ƒ 10,— per équipe,

hierbij geldt een korting van één gul-

den per lid. De inschrijftafel is geopend
vanaf 19.00 uur, de start van de eerste

deelnemer 20.01 uur. Prijsuitreiking in

hetzelfde hotel. Inlichtingen op tel.

02507-14389.

Familie-autotoertocht

Op dezelfde dag, dus 31 oktober, wordt

(Advertentie)

GROOT NIEUWS VOOR
ZANDVOORT EN OMGEVING!

HOO BV£H
Bf#••

Dirkson is gereed met
een enorm ingrijpende

verbouwing en
uitbreiding.

Binnenkort dus ook in Zandvoort
een sensationele multimarkt, waarin zich

bevinden: supermarkt - slijterij slagerij -

groenten /fruit - warme bakker - poelier -

kaas van 't mes - notenbar.

ÈN MET UITGEBREIDE PARKING
(nu ruim 100 auto's).

eUULiVARDOC IA'

HAAL HET BIJ

Sporting-OSS scoort tegen een éénmansblok van OVRA. foto Europress

voor de derde maal de familie-auto-

toertocht gehouden. Een groots opge-
zette familietoertocht per auto, die

voert door de mooiste gebieden van
Noord-Holland. De lengte bedraagt ca.

150 km, terwijl de tocht meeteU voor
het KNAC-brevet.
Vertrekpunt is Hotel-Restaurant Deli-

cia aan de Kerkstraat. Inschrijfgeld

ƒ 15,— per auto, inclusief twee con-
sumpties plus twee KNAC-zegels.
Voor ƒ 5,— is een extra routebeschrij-

ving voor de passagiers op de achter-

bank verkrijgbaar. Er wordt vanaf 's -

morgens 11.00 uur gestart. Voorin-
schrijvingen kunnen geschieden bij N.
Paap, Nic. Beetslaan 46 in Zandvoort,
tel. 02507-14389. Inschrijfgeld kan wor-
den overgemaakt op postgironummer
737646, t.n.v. A.S.V. Sandevoerde.
Ook op de dag zelf, 31 oktober, is

inschrijven aan de startplaats mogelijk.

KENNEMERLAND - Op zondag 25
oktober a.s. van 10.00-17.00 uur houdt
de afdeling Kennemerland van ,,De

Verzamelaar" een grote landelijke ruil-

beurs voor postzegels, munten, oude
ansichten en tientallen andere verza-

melobjecten in de Beijneshal op het

Stationsplein in Haarlem. Toegangs-
prijs leden ƒ 1.— , kinderen ƒ 0,50, niet

leden ƒ2,—. Inlichtingen tel. 02520-

17552.

Lotus I

ZANDVOORT - Het eerste team van
Badmintonclub Lotus is bezig aan een

bijzonder succesvol seizoen. Na één

gelükspel en vier 8-0 overwinningen
werd het ook jl. zondag in de thuiswed-

strijd tegen ZIGO weer een eclatante

overwinning. Gerda Koornstra, Alice

Frank, Ed Wijting en Richard Wetzel
stonden hun tegenstanders zowel in de
enkel- als de dubbelspelen geen enkel

tegenpunt toe. Het werd wederom 8-0

voor de Zandvoorste ploeg. Zo tegen het

eind van de eerste helft van de competi-

tie in de landelijke 3e klasse gaat het er

duideiyk op lijken, dat BC Lotus dit

jaar de titel binnenhaalt.

Het 2e team van Lotus, dat in dezelfde

klasse opereert, heeft het uiteraard

moeilijker. Karin Beekhuizen, Ank
v.d. Mije, Ute Klaassens en Jaap en
Jan Edeman moesten tot nu toe drie

nederlagen incasseren en konden daar-

naast drie knappe gelijke spelen op hun
conto schrijven.

Ook jl. zondag in de Pellikaanhal werd
het een draw; 4-4, en wel tegen het

sterke Flash 1.

Na een aantal uitwedstrijden spelen de

Lotus-teams weer thuis in de Pellikaan-

hal op zondag 15 november.

(Advcrlcnlic)

/ant:
—Bcur^—

HILLEGOM
TRESLONGHAL

loei^cDii;:/)!!/. /

C./P en 65+ pcnpomt / 2

kiiuk'ien onder i^clculc yioi

zaïerclai^ zoi\(tav

7
november

N-22 uur

novembci

II- IH iiiii

Winst voor Zeeschuimers

SCHA RVVOUDE/ ZANDVOORT -

Zatcrdagavoiui werd in Z-Scharwoude
in /wcmhud De Reuring ccn bc);int'rij-

kc competitiewedstrijd pcspccid tcycn

St. I'ancras. Hel hercntcam van de

Zeescluiimers won met duidelijke cij-

fers. Seoreverloop; 0-1 Ron Phaff, 0-2

R.ilh Kras, O-.T Ron Phaff. 1-3 Henk
\an de Weyden. !-4 Mare Hommes na
een prachtige voor/ct san Rob Arens,
-S Rohert Arens, 2-5 Kecsjan Strijhis,

2-fi .Ma.irten Janssen. Weer ccn ovcr-

v.inninu voor de Zecschuimers-water-
polners. mede dank ztj het keepers-
werk van polosecretaris Niels Kinnc-
L'ina en hei verdedigingswerk van John
.an de Helt, Fernando Heeroma. .Vla-

rin Herfst. Roy Warmerdam, Coen
Llci- Kees van Duyn als aanvoerder
•-' Fr/nk Phihpoom als trainer-coach
r -. ; 1,T. met hun aanwijzingen vanaf de
' r.v. jjn belangrijk aandeel in deze

-^- 'MP? De Zeeschuimers willen

r-rtj / ^pocdiiz mogelijk met een 2e
1

--- -.-.-^ van start gaan en zoeken
l'':=:r,'' r . ir nieuwe kandidaten in

ZcT,.j. ,^jr: •.;i omgeving. Beiangslel-
-"i.'' - "41 7ich melden op elke

I

' C'.j> .1 r'] in De Duinpan.

Zekveld geeft voorsprong uit banden

Hong Kong

noncheJee teae
AALSMEER/ ZANDVOORT - In de
wedstrgd tegen Hong Kong Zandvoort
bouwde Zekveldsport Aalsmeer een 3-0

voorsprong op, die men tot de rust vast

wist te houden. Na de wissel zagen de

Zandvoorters kans om die opgelopen

achterstand weg te werken en in de

slotfase zelfs de volle winst naar zich toe

te trekken. Een huzarenstukje van de

bovenste plank en de Aalsmeerders

moesten met gebogen hoofd het veld

verlaten.

Het begon allemaal zo goed bij de

thuisclub. De Zandvoortse veste werd
flink onder vuur genomen en na 3

minuten werd de score geopend. Van
Wirdum scoorde op aangeven van

Hoogenberk, 1-0. De laatste was in de

eerste helft voortdurend een plaag voor

de Hong Kong-spelers, maar hij was
niet gelukkig in zijn afwerking. Aan de

andere kant had Mattu zijn handen vol

aan de behendige Schoorl, die echter

ook geen kans zag om doelman De
Gooijer te verrassen.

Zekveldsport verhoogde in de 15e mi-

nuut de score. Hoogenberk zat met een

tijdstraf aan de kant, maar Van Dam
goochelde zich langs een aantal oppo-

nenten. In eerste instantie stuitte hij op
de doelman, maar de terugspringende

bal werd door Schnabel ingetikt, 2-0.

Nog voor rust brachten de Aalsmeer-

ders de stand op 3-0. Van Wirdum
vond met een breedtepass Koster en

deze schoot hard en laag nummer 3 in

de touwen.

Was Zekveldsport voor rust de beste

ploeg, na de wissel waren de rollen

omgedraaid. Hong Kong joeg fel op de

bal en kreeg tegen een nonchalant

spelend Zekveldsport ook mogelijkhe-

den. In de 4e minuut rondde Vasten-

houw een fraaie Zandvoortse aanval af

en bracht de stand terug tot 3-1. Nog
geen minuut later was Hong Kong weer

in de race, toen Schoorl met een hard

schot De Gooijer verraste. Zekveld-

sport zou gewaarschuwd moeten zijn,

maar men volhardde in nonchalant

spel. Volkomen ten onrechte, want

eing geluk voor Z75
ZANDVOORT - Door een geflatteerde

4-0 nederlaag in Hoofddorp is zaterdag-

dub Zandvoort '75 afgezakt naar de
onderste regionen. In deze klasse bleef

DVVA aan de leiding door een 0-2 zege

op VVRA en bleef Aalsmeer goed vol-

gen door een 6-0 overwinning op
SCZ'58. Spartaan klopte Energie met
3-2, terwijl De Geuzen en SMS op 1-1

eindigden.

In de wedstrijd tegen Hoofddorp waren
de partijen meer aan elkaar gewaagd
dan de uitslag doet vermoeden. De
cornerverhouding 1 tegen 8 wijst ook in

die richting en de uitslag duidt dan ook

meer op een verschil in de afwerking

van de kansen,

Bij Zandvoort "75 moesten Rob Baars

en Rob Gansner verstek laten gaan,

terwijl Gerard Nijkamp een goede

rentree maakte.

Zandvoort '75 trok direct ten aanval,

maar (och was het de thuisclub, die

door Dcnny Brocre de leiding nam.

Nadat Nijkamp en Keuning dicht bij de

gelijkmaker kwamen, had Hoofddorp

alle geluk, toen de bal uit een scher-

mutseling tot driemaal toe net niet in

het doerbelanddc. Aan de andere kant

waren het na ruim 30 minuten Roel

Meier en Bert Booyer die de stand op

3-0 m het voordeel van de gastheren

wisten te brengen. In de laatste 5

minuten voor rust \iel nog een serie

goede en harde inzetten van Keuning,
v.d. Putten. Nijkamp en Bergh te

noteren.

In de tweede helft trachtte Zandvoor-
t'75 het getij te keren, maar er lukte

weinig. In de 30e minuut kreeg de
ploeg uit Zandvoort de genadeslag toen

de ex-Lisser Boys-speler Ed Langcreis

alleen voor doelman Gudc verscheen

en zeer beheerst scoorde: 4-0. Zand-
voort '75 poogde nog de eer te redden,

maar het bleef bij een schot van v.d.

Putten tegen de lat.
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Geslaagde aanval van Hans van Weerden (Zekveld), die het de Hong Kongse
verdediging moeilijk heeft gemaakt. Uiteindelijk vertrokken de Zandvoorders met

winst uit Aalsmeer.

men werd met de rug tegen de muur
gezet.

Slim

Na een matige periode laaide de strijd

in de slotfase weer op en het was weer
Hong Kong, dat het spel dikteerde. De
Gooijer wist echter van geen wijken en

pas nadat Mattu met een tijdstraf aan

de kant zat, moest hij capituleren. Van
Santen scoorde van dichtbij, 3-3. De
strijd was weer open en ook Zekveld-

sport kreeg mogelijkheden. Hoogen-
berk zag een treffer afgekeurd en

Mattu stuitte op de laatste man van

Hong Kong. De slimme Zandvoorters

trokken vlak voor tijd toch nog de volle

winst naar zich toe. Schoorl rondde een
lange pass op fraaie wijze af, 3-4.

Zekveldsport was geklopt en kreeg

geen mogelijkheden meer op een beter

resultaat. Men had de nederlaag aan

zichzelf te wijlen. Een 3-0 voorsprong

weggeven mag door dergelijke, gerou-

tineerde voetballers niet gebeuren.

Men bleef nonchalant spelen en kreeg

prompt de rekening gepresenteerd.

Hong Kong kwam voor rust nauwelijks

aan de bal, maar wachtte geduldig op
zijn kan.sen. Die kwamen na rust en-

daar maakte men handig gebruik van.

Men nam de beide punten verdiend

mee naar Zandvoort.

Hoofddorp-Zandvoort'75: De Hoofddorpse spits Roel Meyer passeert de Zandvoortse doelman. De bal ging echtei

over.

ZKAf - Volewijckers 0-0

Gelijkspel na

kleurloze we
ZANDVOORT - Na het verrassende

bekersucces tegen RCH heeft Zand-
voortmeeuwen in het compctitietrcfTcn

met Volcwyckcrs weinig kunnen impo-

neren. Ook de Amsterdammers staken

niet in een produktieve vorm en zo bleef

het na een nogal bloedlozc partü voetbal

tot het laatste fluitsignaal 0-0. ZFC bleef

door een 1-2 zege bij Vitessc '22 aan de

kop van de lijst. VIOS-W kwam door

een 2-0 winst op Ripperda gelijk met

DTS op de tweede plaats. Ook Zilver-

meeuwen - 1-3 uit tegen IVV - nestelde

Brldgenieuws

ZANDVOORT - Na een spannende
avond waren de eindplaatsen iii de

eerste competitie als volgt: A-lijn I

familie Spiers (344.05'~r). 2. faniilie

Heldoorn (317. 44'/^). B-hjn: 1. f.imilie

Paardebek (268. 48''^). 2. dames Drove-

Van Gellckom (265.9.1'";). .^ dames
Berghoff-Stocker (263. 450) Deze
drie paren promoveren dus naai A
In de C-lijn promoveerden 1 heien

Ipenburg-Dc Leeuw (340.').s'. ). 2 da-

mes Kerkman-Kiewiet (.^Z-sl^',). .;

heren De Hl.lauu -Schot,mus
(31.S.97'7) en 4 f.imilie HoosienJiik

(313.97'';).

Vcrra.vsend was o\erigeii.s ile eiiHKt,i:ul

na de wedslriiden op Wkicii'-ilagasonJ.

eerste in de A-lijn weiden de heren

llulskemper-Vulsm.i met een diiidelii-

ke voorsprong op de t.imilie HcKliKirn

Hoewel ook in B een sp.inneiuk strinl

werd gevoerd, brachten ook hier de

uitslagen: mevrouw llagcn-heer Wan-

na (!) en de dames Menke- Roest (2) en

dames Keur-Scluitie ook 2. geen veran-

dering te weeg in de eiiuiklassering.

In de C-lijn braclK de la.Uste wedstrijd

wel een verandering in de verwadite

oiiidsl.ind. Door de tweede cfl.ials kon

het echtpaar Iloogendiik iiiist de fami-

lie Ciroen ^.oor blii\en. w.uirdoor /ij

wel en de laatste familie niet promo-

veerden. Het gelegenheidspaar De
Leeuw-Ba.in legde hier beslag op de

eerste plaats.

zich boven de Zand\uortcrs. die nu

tevreden moeten zijn met een vijfde

plaats. In de middenmoot v*on .-XDO '20

uit met 1-2 van ZVA'.

De beginfase van het duel tussen de

Meeuwen en de Wilewiickers ken-

merkte zich dcor \ecl .iclics op het

inidden\eld P.is na een kw.irtier kre-

gen doelman LhI Strellcrs en /iin colle-

g.i H.im.ikcr cnie wek .laii de v. uikel

De /ainKoorisi. dooibi ikcn in de/e

peru'ilt kw.iii'cn op n i.ini >.in Stcfan

NWiler en Kees Biuii Bii icn scher-

mutseling '.onr Jl. doel v.in /.MuKoort-

riieeimcn ii'i'est R\hai.l kcikman ile

bal \.iii ttt Iiin reilJ.'ii en krtcg Rob
Buth.l iii'g een niogeliikhi.K! Je score

open ;e b.eken

De t\'L^vie hebt w.is nog miiuler ,'an-

tiek%ebA d.in i-L eerste Ook nu liepen

de .i.in\..iltii > iti bcKie nloegen \ast iii

de \iii hew'ili. iletensie-.. D'ei .lani.d

\niL ii.ie'.xn vutiI erotei en 'nel .MIO

ni.iii steike publiek ion skc'its enkele

ni.i.e 1 iipwien bii \etu sjv.^teii. I-.en

k 'II o.iiuici'it \,in lie .\ni-lerd.iiii-

iii.rs oiiJeibroken klom k.in'>en voor

.K'hii 1 vl /.t ijs en Meicl Schoorl,

besli'i'i ile/e m.iiige ni.i ii sp,\|[ie\e

wedsUiiu. ilii' eoei.1 wu.l ueki ' door
•iibilei \ eldluiizen

Zsge voor Nederlanders

op terresn g[
ZANDN'OORT - Het Nederlandse

leugdgollteam heeft een overwinnnig

helKKikl 111 het \ierla;uientoetnooi dal

op de '/..indvoortse Keiinemei Goliclub

werd gehouden
De Nederl.mders eiiuligden met viif

punten op de eerste plaats, gevolga

door Zwitserland (4), Uelgie ['<) en

Oostenrijk (II).

De uitsl.igen w.nen Nederland België
s-,s. Oosienri|k-Zwitserl.iiul 4..^-.s,.S,

Neilerland-Oistenrijk h--. Z\Mtserland
- België .'i,.'i-4,.'i: Nedcrl.ind - Zwitser-

land .s,S-4,5 en België Oosteniiik (),.s-
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U wiiteen
klein bedrag

tenen?
Overal nul op
het rekest?

Bij mevr C P. Boon
lukt het vaak wel'

Tel. 02507-17699
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HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.

PULSLAAN 5, TEL. 74460?ï

Meubel panelen, geplastificeerde

panelen on odrihoutsoorten.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk t;n lijston Wiindkurktogels, fineer, vouw
rel-|,^s, olomontonsystooin, plankondragors,

traphck|o; Ailo soorKMi lijmen, klein ij7or-

waren, verf, Louv^rodouien edelfincer, binnen-

fleuren, saloondeuren, ooreedschap
Kortom, zoveel mogelijk voor de

DOEHETZELVER
Zotrrdags geopend tot 16 00 uur

's Ma.jndags gesloten

's Middags van 12 30 13.30 uur gesloten

QQfCJiSQiBKiasiiaiaaaoBBiismiaaaaiBBaQBaeiaanB

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'

Zeestraat 41

ZANDVOORT
02507-15110

Jansstraat 44
HAARLEM
023-322609

heeft nu weer vanaf heden
alleen in Zandvoort het

wintermenu
(van maandag t/m vrijdag)

— Goulashsoep —
stokbrood

- Gemixte grillplaat —
3 soorten vlees (mager)

met verse salade, saus en aardappelpuree
— Palacinka —

warm flensje met koude roomvulling

f 15,B0
We ^i)^ in boide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND

vanaf 17.00 UUR.
Reserveringen vanaf 14.00 uur.

Wegens uitbreiding \an on/e export van pol-

planten zoeken wij op korie termijn een

verkoper/

vertegenwoordiger

Vereisten: middelbare Tuinbouwschool,
ervaring in export van potplanten,

spreekvaardigheid in de Engelse- en Franse
laai. Schriftelijke sollicitatie te richten aan:

BV In- en Verkoop
Combinatie Aalsmeer
(I.C.A.) Postbus 1135 - 1430 BC Aalsmeer.
Tel. inform.: 02977-20293.

Elke werkdag van
haUnegen lot halfeen

en van halftwee tol

halfies geopend

Bovendien zaterdags

van 10.00 12.00 uur

U bent welkom.

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e. o.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en taxateurs onroerende goederen,
Adriaan Pauwlaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288550*

YP7r?77^7y77?J/JJ///Jl>^/^/,'r777//////J^///yVW/^W/W^/M^/^^^^

ISTLANCEERT HETNiEUWE
GRAMMASWINGF0RM.\5VNBeHR.

Ecu siibncl spel v.iii open i'ii tr;cslorcii

\ l.ikkt II. Soms r\t n ii.uir vtircii oF terug spni)!j;ciid.

Cr!, IS cii m nhhcKmikruiir. Onk v.manc iti brccvltcs.

Tik h alnid pcrickt naadloos passcntl. I iockcn i'vcii

.'.l^crond.

ZicJa.tr lift 7oriz;viiklm at^owDgoii

,int\\oi)id \aii Bchrdo de viaagdic tloor dc.iloiii

!u'kciuk~"kasccii\\a!iu"ciu;cnli ik nooit echt luMntA\ oord

is. Ma.ir hici is lu't dan: (.'fficicnccn tegelijk

ongehmuleii. C^nheperkr toe te passen iii hoogte eii

hl eedte. Op en top liehi : dus vervaardigd uit de beste

niatenalen volgens de nicuvvsre technische methoden.
Vol verrassende vondsten.

Dit IS geen variant meer op hest.iaiide

svstemen ma.tr iets volkomen nieuws. Svvingform is

de naam. En liet adres: Co van der Morst Amstelveen.
Al velejaren trefpunt van de grote mtenutionale
ontwerpen.

W.i.ir bitinenhuis.Kiviseursde rijd iicmcn
om u een strikt persoonlijk advies te geven. Geen
systeem leent zich daarvoor beter dan Swingfonn:
voor wonen, werken en slapen ...

Swingform-ontwerpers
Franz Hero en KarlOdermall
Enkele citaten
" alles ISzodanigop elkaar

afgestemd dat rekken,

kasten en funktionele

elementen een vloeiende

overgang vormen "

j

" de verschuilende dieptes

I

van 28, 41 en 60cm passen
'- overal naast elkaar Geen

plinten, geen alsluitlijsten

voorplafond en vloer

[daardoor werkt de ruimte

royaler en levendiger .."
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struktuur.

i 1 1,

Zwcnkdeuropzil en een doordacht

,,,edccldc bar mei ingebouv.de koelkast

zijli binnen uw bereik

>-,

in

'

yemeuv^ddenkenyanBebr.

deuren d<e tot het plafond
reiken

fn7e gesloten een praktische

naadloze wand vormen. I^M
i

IL
laè-"^*
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't Kompleetste wooncentrum van Nederland.

van derhorsü
Bindorij 2, AinsU-lvccn. tol. 020-41 2505*.

's M.uiul.iüjs Uit 1 imr i^cslotcn. DoiultTj.ig.woiul kcxip.i"s M.uiul.iüjs Uit 1 imr i^cslotcn. DoiultTj.ig.woiul kcHip.ivoiKl. ^

Het Nederlandse Sleutel- en

Sloten/specialisten Gilde is door Lips

Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentie-

houder gemachtigd de Lips-Kcso

sleutel te kopiëren. Voortdurende

kwaliteitsbewaking en de geavan

ceerde machines van het Gilde

garanderen u zekerheid

en veiligheid. Alleen bij

de gemachtigde dealer

krijgt u het originele

Zekerheiüs bewijs.

UWDEALERE

Meer Sleutelservice

Binnenweg 73 - Heemstede
Tel. 023 - 28 04 90

1^^*^ ntéhf^ rn^htr- ryin^ 'i^vr' 'JrfM:'r^V

is ons cabaret van internationale allure,

leder weekend treden hier bekende
artiesten op, terwijl ü geniet van een

vorstelijk diner-

Zaterdagavond 24 oktober speelt hier

van 1 9.00 tot 01 .00 uur het

KWARTET FRANS VERBEEK
Daarnaast, als speciale attraktie, muzikale

clownerie op top niveau van

MINI & MAXI
De kosten voor deze héle avond 'uit'

bedragen, inklusief een speciaal voor
deze avond samengesteld vorstelijk

diner f. 75.- p.p.

Zondagavond 25 oktober speelt het

COMBO RINUS VAN GALEN
vanaf 17.00 uur, terwijl vanaf 19.00 uur

^een diner wordt geserveerd voor slechts

,

f. 47.50 p.p....

badhuisplein 7
zandvoort

inlichtingen en
reserveringen:

02507-12144

WIE WIL ER
50 GULDEN
PREMIE?

% i^

U hebt gedegen
redenen om hetbin-

nenonderhoud uitgere-

kend deze winter te >*—

laten plaatsvinden. •^—-^

VC^nt nu kan de winterschilder u
een premie bieden die hoger is

dan ooit: f50,- per man per dag!

Maak dus snel een afspraak

oitesy voor een vrijblijvendeQ offerte.

KEUR en ZOON
Schildersbedrijf

Zandvoort - Tel. 02507 - 1 56 02
Heemstede - Tel. 023 - 28 61 82

LAAT DE WINTERSCHILDER
KOMEN, ÜriGEREKEND NÜ.
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Steun van Rijk

voor Cenav
DEN HAAG/ZANDVOORT
- Door perschefVan Wamelen
en toekomstig direkteur Jim
Vermeulen, werd maandag al

aan ons bekendgemaakt dat

de Cenav een steun van het

Rijk heeft ontvangen ter con-

tinuering van de autosportak-

tiviteiten op het circuit.

De steun komt van de ministe-

ries van CRM, vier ton en
Economische Zaken ook vier

ton, die de leningen verstrek-

ten om het toerisme en de
werkgelegenheid in de bad-
plaats te behouden.

Resultaat van deze lening is dat de

Nederlandse Grand Prix voor for-

mule- 1-wagens, op zijn minst tot

1982 op de internationale kalender

zal blijven staan.

Beide ministeries dragen nu bij aan
de schuldenlast van de voormalige

eigenaren van de Cenav. Om de
grote prijs van Nederland en daar-

mee het circuit van Zandvoort te

redden moest er deze maand een
bedrag van 1,1 miljoen gulden wor-
den overgemaakt (zie interview Ver-

meulen pag. 3) aan de FOCA. Dit is

mede dank zij een bijdrage van een

aantal sponsors gelukt en werd de

Grand Prix voor Zandvoort behou-
den.

Commentaren

Burgemeester Machielsen zei gister-

morgen nog steeds geen ofTiciéle

kennisgeving van de ministeries te

hebben ontvangen. „Het is in strijd

met de politieke beleidslijn van de
gemeente, ik denk dan ook dat de
politieke partijen, op een enkele na,

wel contact met de ministeries zullen

opnemen. Persoonlijk kan ik de
beweegredenen van de ministeries

wel begrijpen, gezien in het kader
van toerisme en werkgelegenheid.

Men is echter wel in een spannings-

veld terechtgekomen met deze be-

sluitvorming, omdat die indruist te-

gen die van de gemeente."
Uiteraard zullen deze leningen ook
worden betrokken in de beraadsla-

gingen rond de besluitvorming van
het circuit. De motie zal wel over-

eind blijven, doch het invullen van
de datum waarop het moet sluiten is

nu een open vraag.

Bedroevend

Voorzitter van het Anti Circuit Co-
mité, de heer Bleijs, zei het een

diepbedrocvende zaak te vinden dat

men in de huidige tyd subsidie

verleent aan een milieu-onvriendelij-

ke zaak. Het woord sport kon hem
niet over de lippen komen. V^él wist

de heer Bleijs andere objekten te

noemen waar het geld beter besteed

zou zijn geweest. „Bovendien geldt

dit maar voor een jaar, want per 1

september 1983 treedt de wet op de
geluidshinder in werking en dan
moet het circuit toch dicht," aldus

de voorzitter van het Anti Circuit

Comité.

Vrienden

Uiteraard heeft de Stichting Vrien-

den van het Circuit met grote vreug-

de kennis genomen van het besluit

der ministeries. Men is van plan de
Cenav daadwerkelyk te steunen

door de uitgifte van aandelen.

Gedeputeerde Van der Knoop was
woensdagmorgen niet telefonisch

voor commentaar bereikbaar, zodat

nog niet bekend is hoe het bericht

van de lening bij het Provinciaal

bestuur is ontvangen.

Wellicht huisvesting éénpers

•-^r"^^'"
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Groot Kijkduin zoals het er thans bij staat. Volgens deskundigen in een handom-
draai geschikt te maken voor bewoning door eenpersoonshuishoudens.

(Foto: Europress).

(Advertentie)

BOUW- EN
BETONBEDRIJF
J. RIEMERSMA
Nieuw-, ver- en
renovatiebouw
Haarlemmerstraat 14
Tel. 16091 -13086.

Commissievergadermg

ZANDVOORT - Vanavond, 29 okto-
ber komt de commissie PW in openba-
re vergadering bijeen in het raadhuis.

De vergadering begint om 20.00 uur.
Op de agendit staat: .

Herstel trottoirs Haarlemmerstraat /-

Kostverlorenstraat; verhoging waar-
borgsommen bouwwerken; huur grond
aan de strandweg inzake rotonde; dou-
chegelegenheid L'Amistraat; rond-
vraag.

Uitglijdende wethouder zorgt voor rumoer

Brief van Pastoresberaad Zandvoort

met gemengde gevoelens ontvangen
ZANDVOORT - Door het Pastoresbe-

raad te Zandvoort is aan het college van

de gemeente een brief geschreven over

de racerij op het circuit. Men verzoekt

in dit schrijven bij de beraadslagingen

van het circuit aandacht te willen schen-

ken aan drie, volgens hen essentiële

zaken, te weten het welzijn van de

bevolking, de racery en de benaming
sport.

Door het college werd in de raadsver-

gadering van dinsdag 27 oktober ge-

vraagd dit schrijven te behandelen bij

de definitieve besluitvorming over de

bestemming van het circuit die op 19

november zal plaatsvinden.

Tegen

De WD-fraktie was tegen dit voorstel

van het college. Attcma zag geen ver-

schil tussen deze en andere brieven die

voor kennisgeving worden aangeno-

men en in handen van het college

worden gesteld ter verdere afdoening.

Attcma vroeg zich af waar de pastores

van Zandvoort zich mee bemoeiden,

zijn fraktic had geen behoefte aan. wat

door hem werd genoemd ,,de bemoei-

zucht" van de kerken, die zich moesten

beperken tot hun eigen terrein.

Voor

Degene die er wel voor voelde om de

Vrouw
overleden
ZANDVOORT - Zondagmiddag werd
geconstateerd dat een 6(J-jaiige in-

woonster van Zandvoort, wonende aan

de Kanaalweg, onverwachts was
overleden. Een vriendin van de overle-

dene kwam een bezoekje brengen. Op
haar bellen werd niet opengedaan,
terwijl ze van buitenaf de bewoonstei

op de bank zag liggen. De gevuiat-

schuwdc politie opende de deur en

waarschwde een arts, die een natuurlij-

ke dood constateerde. De \rouw bleek

al op vnidaj te zijn overleden.

hlc Murk Aukeina. een goede wet-

houder mag uitglijden.

brief bij de behandeling van de motie
rondom het circuitterrein in de discus-

sie mee te nemen was drs. Terveer van
het CD.A. ,,Er zijn tegenwoordig zo-

veel groepen: buuitvcreniging, aktie-

groepen etc., waaraan inspraak wordt
verleend, buurtverenigingen, aktie-

groepen etc, en juist het feit dat de
clerus van Zandvoort eindelijk de
mond opent, daar heb ik persoonlijk

veel waardering voor. Maar ik moet
wel eerlijk zijn en neggen dat ik vind

dat ze wel laat reageren, dat had men
tien ja. ir geleden ook kunnen doen,"
aldus de CDA'er.

Nadat de voorzitter het voorstel van de
VVD. voor kennisgeving aan te ne-

men, in stemming had gebracht, en
bleek dat de VVD (zes stemmen)
alléén stond, verleende de heer Ma-
chielsen het woord aan wethouder Au-
kem.i, op diens verzoek.

Ethische prietpraat

Het p.istoiesberaad ds. P. van Halle

(Geief. Kelk. en lid Anti-Circuit-Co-

mité). ds C. Mataheru en vicaris

Haitjema (Ned. Herv. Kerk), pastor

Kaandorp (RK kerk) en C. Schram
(Ned. Prot. Bond) is van mening dat

het materiële belang van de racebaan
niet opweegt tegen het algemeen be-

lang en dit zou zijn het welzijn van de
plaatselijke samenleving.

De geestelijke leiders van de gemeente
zijn van mening dat de snelheidswed-

strijden op het circuit spotten met de
waarde en de waardigheid van de
mensen.
Instandhouding van de racebaan houdt
onder meer in, volgens de briefschrij-

vers, dat b en w en de raad medeve-
rantwoordelijkheid dragen voor het-

geen er op de baan gebeurt. Volgens
hen toont men een dubbele moraal, te

kiezen voor het circuit en anderzijds de
gevolgen voor de verantwoordelijkheid

de deelnemers te laten.

Wethouder Aukema vond Jat hij wel
enig recht had hierop wat nader in te

gaan. Hij had persoonlijk veel moeite

met de door de clerus geschetste

,.waarde" en , .waardigheid" dat be-

roemde ,,vingertje opheffen", ,,Als er

wat gebeurt dan ben jij verantwoorde-

lijk". ,,Dat pik ik persoonlijk niel" liet

hij met verve weten. De hele protes-

tantse leer is een bolweric en leerstuk

over de eigen verantwoordelijkheid.

(Advertentie)

GARAGE
ELITE

Dr. Schaepmanstraat 1/hoek
Brederodestraat,
telefoon 16768.

Geopend van 7.30-22.00 uur.

KORTING BENZINE

SUPER) 7^p^,TNORMAAL j
'^tiMi

DIESEL ] 5 CENT
Ook alle voorkomende reparaties.

Tevens diverse occasions
Inruil mogelijk.

En wat de dubbele moraal betreft, het

is nu wel erg gemakkelijk, als het

circuit ter discussie staat, nu pas hier

mee te komen. Dat noem ik profane-

ren, ethische prietpraat", zo brieste hij.

Dubbele moraal

Drs. Terveer had met stijgende verba-

zing en boosheid kennis genomen van

Aukema's zienswijze. ,,Mijnheer de

voorzitter, ik begrijp dit niet, u beperkt

mij en Attema in onze woorden, wij

houden ons daar netjes aan en de

wethouder laat u doorgaan. Ik noem
dit dubbele moraal!"

Voorzitter Machielsen suste de gemoe-
deren door op te merken dat Aukema
wel een keer mocht uitglijden, omdat
hij zo'n goede wethouder is.

Terwijl Terveer nog namopperde werd
de discussie gesloten en zul dus bij de

beraadslagingen omtrent het circuit

worden voortgc/ct.

Oorpsstr|a|(v8^v^alsmeeiv^l^.

0297*284111

Clandestiene zender

in beslag genomen
ZANDVOORT- De chuulesiiene zen-

der, bekend onder de naam Rona Lisa

kan deze week nog met uitzenden,

omdat de politie z.iterdagmorgen de

zendapparatuur iii beslag heeft geno-

men.
In verband met een ernstige storing

op het inoliiloloon- en juirtotoonver-

keer werd dooi i.\c raduicoiitroledienst

van ile PIT" een nnder/oek ingesteld,

met bovenvernieUl resultaat. De twee

verdachten, een ^2- en een Ui-|.iiige

Zandvoortei. wotieiule aan de dr. .I.G.

Mezgersliaat. werden na veiliooi heen-

gezonden Men zegt dat men deze
week weei iii de lucht zal zi|n vaii.il een
niiilere Idk.ilie

ZANDVOORT - De gemeente heeft

een bod gedaan op het voormalig

kinderhuis Groot Kijkduin aan de
Dr. Smifsstraat. Enkele weken gele-

den zijn de bewoners, (het huis

diende de laatste jaren voor begelei-

ding kamerbewoning van de stich-

ting) vertrokken, werd er uitver-

koop gehouden van overbodig meu-
bilair en ook de staf zal volgende

week vertrekken, waardoor hef

voormalig kindertehuis leeg komt.

Het bod van de gemeente, ƒ 115.000.-

wordt door het bestuur van de stichting

aan de lage kant genoemd, men had
een hoger verwacht, omdat de stichting

uit de opbrengst van de verkoop wacht-

gelden wil betalen voor twee hoofdleid-

sters en twee leidsters die vele jaren in

dienst van de stichting zijn geweest en

door de fusie met drie andere kinder-

huizen op wachtgeld komen.

Omdat Groot Kijkduin moest voldoen

aan de eisen die de kinderbescherming

stelde is het gebouw altijd goed onder-

houden. Enkele jaren geleden werden
nieuwe brandwerende voorzieningen

getroffen en keukenblokken geplaatst,

zodat het gebouw zonder enige grote

veranderingen geschikt kan worden ge-

maakt voor direkte bewoning voor die

bevolkingsgroep in Zandvoort waaron-

Duur filmrolletje

ZANDVOORT - Het fdmroUctje dat

op 20 februari jl. tijdens een demon-
stratie door één der politiemensen uit

de camera werd gehaald en venol-

gens zoekraakte op het politiebureau

blijkt wel een zeer kostbaar rolletje te

morden.

De gemeente heeft demid.^. hij mon-
de van burgemeester Machieisen. ah
hoofd van de plaatselijke politic,

erkend dut hier een fout wai, ge-

maakt. De politieman werd hinnern-

kamers berispt, en de gemeente bood
aan de ko-'ten te \ ergoeden.

De gedupeerde ontving het aanbod
van een tientje ter vergoeding van de
kosten, édoih enige tijd later beland-

de op het raadhuis een nota van de
betrokkene voor de ko.sien van de
filmrol, zijnde duizend gulden, om-
dat er onvervangbare, verloren gega-
ric luchtfoto's op zouden hebben
ge.stuan.

Door de gemeente werd niet ofte laat

gereageerd, u aardoor door de ei.scr

een proces tegen de gemeente werd
aangespannen. Dit diende op 23
oktober. IN de raadsvergadering van

27 oktober weid de raad geviaagd
akkoord te gaan met een door de
gemeente op de reehiszitiing te voe-

ren verweer, waarvoor een advocaat
werd ingeschakeld.

De raad.sleden, hij monde van Too-
nen en .'\ttema hadden het hier

uiterst moeilijk mee. Ten eerste was
de zittini; van de rechtbank al gepas-
seerd, dus was deze vraag een was-

sen neu.s. ten tweede zo \roeg .Atte-

ma zuh dj ..als men met de piaktijk

van de lange latten voeii. maar die

van o\ eileg, waarom n dan i/i rivee-

de instantie i^een o\ erlcg t^evoeid met
de betrokkene toen bleek dal ei een
verschil van nee,ei>luiiideidnegentig

gulden te oveibruge,en viel? Boven-
dien constateerde l'lieriiiga, dat de
ko.sten van een laadsinan wel veel

hoger zullen liggen dan de geviaagde
duizend gulden

Hoewel de uitspmak noi; niet bekend
IS. IS wel zekei dat het een heel duur
Jdinrolleiie zal \unden

UWk^ntniëi

en^i^middögs (ieefj; u höttv ^fi

der de woningnood het hoogst is. na-

melijk de starters.

Ongerustheid

Onder de werkgroep huisvesting is

onru.sl ontstaan dooreen krantcbencht

de meldde dat Groot Kijkduin zou
worden aangekocht voor de sloop. In

brieven aan de gemeente en EM.M
schrijft de werkgroep over deze op
hdnde zijnde sloop.

,,Groot Kijkduin is nu reeds ingericht

voor bewoning door één persoonshuis-

houdens. Sinds twee jaar heeft het

pand een vernieuwde brandbeveiling.

Direkt na aankoop zou dit verhuurd
kunnen worden. Kortom de gemeente
heeft de mogelijkheid om op zeer korte

termijn circa twintig woningzoekenden
te helpen aan betaalbare woonruimte"
aldus de werkgroep in haar schrijven

Gemeenteraad

Kopieën van de brieven van de Werk-
groep Huisvesting werden ook gezon-
den aan de pers en de raadsleden,

reden waarom Gert Tooncn in de
rondvraag nader geïnformeerd wilde

worden over de eventuele voorgeno-
men sloop.

Wethouder Termes xei dat er inder-

daad onderhandelingen gaande waren
om te komen tot aankoop van het

pand. Op de vraag van Toonen of de
aankoop zou worden gedaan om tot

slopen over Ie gaan, was het antwoord
van de burgemeester, dat men momen-
teel nog niets bezit en je eerst iets moet
bezitten wil je slopen. Overigens had
het college begrepen dat het bod iets te

laag was.

Ruimtelijke ordening

Afdeling huisvesting en ruimtelijke or-

dening van de Gemeente geeft volmon-
dig toe dat men bezig is Groot Kijkduin
aan te kopen. De heer Heemskerk van
deze afdeling zegt dat het hem onge-

loofwaardig voorkomt dat men een
goed gebouw zou slopen terwijl er

gebrek aan woningen is. ,.!n de verre

toekomst zou een sloop misschien pas-

sen in bestemmingsplannen die voor
bet gebied rond het Stationsplein in

voorbereiding ?i|n, maar voor lopig

weet ik niets van een sloop", aldus de
chef van huisvesting

Een volgende gesprek van gemeentebe-
stuur en de stichting Groot Kijkduin zal

op dinsdag 3 november plaatsvinden.

Aan beide zijden lijkt bereidheid te

bestaan om tot elkaar te komen, zodat

de alerte werkgroep huisvesting wat
Groot Kijkduin betreft gcru.st kan zi.jn.

Voorlopig lijkt het kopen om te .slopen

niet in de bedoeling te liggen.

ZANDVOORT - /atcrd ig.iv.uul

streeks tien uur vdmi op ilc HnuL'.

Barn.uirt tegenover hel hc/iiicv;

een ernstig onuev.il pl.i.iis i on ,v

nenauto was over üc kcp iiesl.iLitn

bestuurder, ei-n 2"<-),irit;i.' II i.nl.ni

werd met ernsiit; Iki'-ciiIcIsJ i i ii

ziekenhuis iii Il.i.uleni vliv.k'iJ 1

bleek ovcibieiiüiiii; n i.ii tin \ms
(.lams ziekenhuis ninn.l.\\ki.-liii, vooi

ondcrg.i.iii v.in een ojx'i.i'iu'

Hela. is IS hel sKuhiiiItv i ni ilt

van iniuiiui.minoiccii luoili. ik .'

1 en iiilgi.h'eiil i'iiik i. .'ck u.Wi

ooiz.i.ik van Ik-I oii'fliik uoull n

stckl

Voor verantwoord
beleggen, boekhoudingen,

verzekeringen,

financieringen en

belastingzaken

n/ievr. C.P. Boon

Kantoren te Zandvoort,
Heemstede on Lisse.

Tel. 02507 -17699.

I in I nth 'd >

I " 1,1 u

I II iiii ir,', r dm
1,1,1

Ö

s

© Dl. nieuwe direkteur van de

( ( n.iv hetll bepaalde ideeën

intT de t\pl(>it.itit van het cir-

tuitu rrt-in. /ie hiervoor iiitse-

hn-ifl inti rvievv op p.iy. ?<.

© l-a^fbouu of prefabbouvi voor
"; ^t(-kkic. i.r IS hierfiver door de

rksbLtrt-fk-nde afdelinii iiiter in-

formalie verstrekt. De raad is

din^dd^javond akkoord iii.<;aan

mt-t htl b'jsehikbdar stellen van

htt krLdiLt v(jor htrstelv. erk-

zaamhtdtn.

© Door de Fvd\ vwirdt ct-n

di-tu-Mt-a'-onr' 'jthoudtn over

d(. tLi(.'-isie piraterij, bestrijden

of ütdiiiLH I- de vradti. Dl' me-

niriL' hi!.fover lan /andvoorts

tcii- V isitpiraat Nr: 1 op pat;. 5

© De opt-nin-,; van het handbal-

sti/otn werd een succes voor

ZdndvoortmteuvvL'n (sport pagi-

na), bovendien kruipt Z\ M-
vottbal voor/ichtiji hoger op de

ladder.

© Het afscheid van Wim van der

\loolen van het Gemeenschaps-
huis, een leruyblik op een werk-

zaam leven.

Feest bi

telefoonketeo
ZAMD\ OORT • V orije WLX'k donder-

dagmorgen werd een rtmiJie kotfie

gedronken door de deelnemers van het

..rondje" telefoon, namelijk de tele-

foonketcn in Zandvoort. die nu al weer
twee jaar draait

Het koffiedrinken in de openbare bi-

bliotheek werd een bh] herkennen,
want wat is er boeiender dan eens

persoonlijk met iemand kennis te ma-
ken, die je al een jaar ot langer kent

omdat je iedere morgen door haar/-
hem wordt gebeld en zelf belt.

Het werd dan ook een bijzonder geani-

meerde bijeenkomst, die nog werd
opgeluisterd door de aanwezigheid van
de heren Steen en Zwaag, die een
diapiesentatie verzorgden over Zand-
voort van weleer. De heer Steen gaf er

op inspirerende wijze kommentaar en
uitleg hi|.

Tot slot werd de telefoonstartster, me-
vrouw Moei beek, die deze keten al

twee jaar begeleidt en iedere morgen
prompt om negen uur de keten opent,

in he! zonnetje en in de bloemetjes
gezet.

Het werd al snel duideliik dat hi|na alle

deefncemsters(ers; vanaf het begin aan
deze keten meedoen en dit stukje

communicatie niet meer kunnen en

willen missen.

Wanneer u alleen woont en u v*ilt zich

aansluiten of inlichtingen over de fcle-

foonketen, een van de aktiviteitcn van
het Centrum voor Vrijwillige Hulpver-
lening, dan graag een tcictoontje naar:

A.R. Los, telefoon \MM of aan het

Centrum zelf. Iel.: 17373 (het laatste

nummer is bereikbaar van maandag
t/m vrijdag tu.ssen 11.00 - 12,00 uur).

(Ad\ ei Iemie)

iïïTNv;'
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'AviN6lEDING'1?y'ïi>"

HOMETRAINER -lÓQ-r

BEUGEL 35,- ';:

nu i'ornun vi''<t Uirgpö'jrftl üi' I.ici riume Hamn

• <1i> qri igcidc f^C lOllpn ii|n conIriDch gi'dfa irt dus goen

• tlfhomi if.i npf Onlg-evoofUPn wünb'i'df'iiDtx'f vDftPn is

O.i.Tdoo' p'nKlisch geluidloos en 5!a.il m.jurvasi Opeen
«jiJddo ondTO'ond

• '. vcfMflhi.ir m T li'nqH"

• t rhl in QL'wrrif c" (jcm.i><Kel'jk op 'o tM-igcn

Tac» hOfTic |f.-|inct ,. ooK lovf'tMli nifl tM'uOCl

Thuctfainpficnt'mmonogiolöcr indrgaraQP rtevnuu' Olm
dtf huiihanief kan nu eenvoudig mf I Cc T,ic« ^0^n^ iiainoi

Kiiompit'''. maken nu ook in fiartit' wfitc bchooi lol de
mc-jeliikheden

TWEEHICLERBEDRIJF

Peter Versteege
HM.TCSTRMT 18

TCLEFOON 025O7-l'»99
ZAI.DVOORT AAN ZEE

Te koop gevraagd

HUIS MET GARAGE
en cv in Zandvoort-zuid. Prijsindicatie

tot 250.000,-. Te aanvaarden uiterlijk

15 maart 1982. Eventueel

3/4 kamer-appartement als ruilobject.

Echter beslist niet noodzakelijk.

Reacties gaarne tel. 13847

Te koop aangeboden:

SUÈDE

HERENJAS
maat 54.

Tel. 02507 - 13469

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507- 1 6123.

'k Sla (I 'oKfi 'loT 'i gchvrf^tc heen

vanwaar ik (foii en nac/if

des hoüfiMens bi/siand mielii

Heden liccri hci de Heer beliaacd lol /.wh ie nemen

(;i:i;ktrijii)aguoot
«eclime van D. W Thon

Voor al uw cv.-, foodgieters-

en dakbedekkerswerk

inde ouderdom \ .m HO j.iar.

/.and^oorl, 24 oklobcr 1981

Dr. C. A. Gerkesir.iai 119.

Uil aller naam-
C. M. Smii, i-i. les!.

Na een langdurige doeh geduldig gedragen ziekie is toch

nog on\ervvaclii, in de ouderdom van S4 jaar, van ons

heengegaan on/e zorg/anie moeder en lieve oma

JAN UNA Wll.HKI.MINA .(ONKMAN, GKll. KAMPS
weduwe van Gerril Jonkman

Fmmcn:
W. Hooyer-Jonkman
J.C. Hooycr

Purmerend:

G. H. Jonkman
B. L. Jonkman-de Rover
Klein- en achterkleinkinderen

Zaïidvoort. 24 oktober 1981

Komnginneueg4
Correspondent le-adrcs:

G. H. Jonkman, J. P. Grootstraat 21, 144.1 LV Purmerend.

De bij/eiiiiig in het familiegraf op de algemene begraaf-

plaats te Zandvoori heeft in stilte plaatsgehad op
woensdag 28 oklobcr 1981.

Groot in 7ijn Geloof.

Op zondag 25 oklobcr 1981 is toch nog onverwaehl van
Ons heengegaan mijn lieve man, onze goede vader, grool-
en overgrootvader

KLAAS GROOT

Op de leeftijd van 75 jaar.

S. Grooi-Alderlicsic

Willy en Theo
Rida en Theo
Sia en Cock
Carla en Tony
Emm\ en Hans

Kleinkinderen en

achterkleinkind

2042 TS Zandvoori,

de f-'avaugeplein 57'.

De begiafenis heefi heden plaaisgeliad op de algemene he-

graal plaats ie Zandvoori.

VOOR DE WINTER
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Ook zege voor dames

Opening handbalseizoen

eclatant succes voor ZVM
ZANDVOORT • De ouverture van hel

Zandvoortse zaalhandbalseizoen is zon-"

dagmiddag uitgelopen op een eclatante

dubbele overwinning voor de thuisclub.

Zowel de dames als de heren van
Zandvoortmeeuwcn wisten veel sfeer en
applaus in de volle Pcllikaanhal te

brengen en gezamenlijk brachten de
twee teams niet minder dan veertig

doelpunten op het scorebord. De dames
stuurden Onze Gezellen met een 19-7

nederlaag naar huis, de heren versloe-

gen Concordia met 21-14.

Die zege van de mannen was na 10
minuten nog niet te voorspellen. De
eerste aanval van Concordia leverde al

een prachtig doelpunt op en via een
vloeiende combinatie en een sfrafworp

werd het 0-3 voor de Haarlemmers.
Een doorbraak van Dirlc Berkhout en
een knal van Ernst Pehle brachten wat
opluchting op de tribunes, maar door
iwee penalties liep Concordia weer uit.

Goede aanvalsopbouw bij de geelblau-

wen resulteerde in twee treffers van
Wim Brugman en mede door een
benutte strafworp van Pehle kwam
Zandvoortmeeuwcn bij 5-5 gelijk.

Het bleef een flitsende partij handbal,

waarin Durre en Joop Boukes, Joost

Berkhout en Ernst Pehle de Zandvoor-
ters naar een steeds groeiende voor-

sprong tilden. Ook Cor v.d. Koekelt en
Laurens v.d. Bos kwamen op schot en
zo keek Concordia met rust al tegen

een 12-7 achterstand aan.

Ook na de doelwisseling kwam het

hechte team van coach Jurre Groenhof inlopen tot 11-7, maar door fraaie

niet meer in problemen. Met deugdelij- treffers van o.a. Janneke de Reus en

Een van de vele Zandvoortmeeuwen-aanvallen op het Concordia-doel.

(ArIwrIc/tiK')

Strafscho

ZANDVOORT - In Nieuw-Vennep is

Zandvoort '75 er niet in geslaagd de

volle winst Ic behalen. Gezien de vorige

resultaten o.a. de ruime zege van SMS
en de royale nederlaag van Z'V.'ï tegen

SIZO- was dat ook niet verwacht, tiet

werd nu door een zeer aanveclilbare

strafschop voor SMS een 1-1 cindslanil.

Daarmee belandden de zaterdaRvoet-

ballers uit Zandvoort in de onderste

regionen van de ranglijst, die nog steeds

wordt aangevoerd door DVVA, dat nu
De Spartaan met 3-1 klopte. Hoofd-

dorp, dat VVRA met 1-2 op de laatste

plaats drukte, blijft goed volgen en

SIZO deelde met 1-1 de punten. De
overige wedstrijden werden afgelast.

Vooral in de eerste helft demonstreer-

den beide partijen veel inzet. SMS
kwam het eerst in gevaar toen Gerard
Nijkamp het leer uit een corner van
Ruud v.d. Putten rakelings ovcrkopte.

Bij een goede combinatie tussen Karel
v.d. Reijdcn en Rob v.d. Bergh werd
de bal hard tegen de Vennepcr doel-

man aangeschoten. Aan de andere kant
moest keeper Oude zijn kunnen tonen
bij een harde en verre inzet. Zandvoort
'75 bleef aandringen en nadat een
prima kopbal van Ruud v.d. Putten, na

een vrije trap van Rob Gansner tot

corner was verwerkt, was het Gerard
Nijkamp, die zijn ploeg naar een O-

1

voorsprong wist te koppen SMS '--

hierna gevaarlijk in de aan'-:;! "^^•

Gude wist enkele malen uitst-^'-'-j"; •-

redden.

Kort n;i rust verraste de schcicKrec'"-'

vriend en vijand door S.MS een p-.'i •

toe te kennen x'.eizens hands toen ^. '
.

hard tegen een Zandvoortse \crdcdi.;,'

werd a.uigeschoten. Zelfs bij de thu --

club w,is er weinig feestvreugde lo-^n

Theo van Dijk liet vonnis voltrok. 1-!

Het presentje had tot gevolg, dat SMS
de zege rook eii 7.'75 even wankelde
In de slotfase knalde v.d. Bergh de bal

rakelings o\'er en werden Karel v d
Reijden, Bert v. Staveren en Ronald
Zaadnoordijk op de rand van het straf-

schopgebied gevloerd. Ook de toege-

kende vrije trappen leverden echter

geen resultaat en onder grote spanning
bleef het 1-1. De stand'is nu: DVVA
5-10, Aalsmeer 4-7. SIZO 5-7, Hoofd-
dorp 5-7, SMS 5-6, Geuzen 4-3. J.

Hercules 4-3, Zandvoort '75 5-3. Spar-

taan 5-3, SZC -58 5-3, Energie 4-2,

VVRA 5-2.

ZANDVOORT - Onder officieel toe-

/iclit van en geoiu.inisecrd dooi de zeer

akticve leiigtiafdeling van de Neder-
aiitlse Tatcliunnis Hond, aldeiing Ken-
nemcrland wnrcit een groot tateltennis-

t',.r;.i)(ii voor alle pupillen van heel
''. nncmcrl.ind gehouden, in de fanias-

:• kommodatic van Stichting

. •• ' nicum (e Zundxoort. A.s. za-
' '• '. (ikioher kunnen oa de

- ' •
. 'n de Stiehtinn Nieuw Uni-

- :•.•! :<'.n de tafeltennisvapaci-
' ' . -:.'l"_'e deelnemers en clecl-

" '.' .;' 'iina al/e tafetcnnisver-
'

. '.-l Kennemerland Na-
' ' ' . • inschrijvingen van
,-' Zi"; .oortse tafeltennisver-
-'.''.

' ''ci^m '73 met Joost
" '.' K.. a'. V.'ijsmdn, Jeroen

'' - '.":-cr Hsldsrmc.n .Annette
"-'

- P-.:t\'. en Arlan Berg.

Competitie

h '.'-.- .1 •..;'[ c-H t'.^sjnstana
- ;- •

--•.- M,;. 'j ;• vcr-chil-

..'-- ':'.- ' - /t.--r eoc: dj.n Het
]c^z"-' - -.~ ', - ; .0- - ^taat c^n kop met
'! PLT-T u • - -"..d-Tijd-vn de tv.ce 4e

kli^--- t---ar~ rer-jn -;aan on de fAcedc
plaati h^i 3j j-.;ugdteam be^et ten 3e

plaats He! eersts len eniccl üames-
team kon tot nu toe met verder dan een
5e plaat-, ri-iken. maar zij zijn dan oük
ingedeeld m de zeer zv.are 2e klasse

van de dames districtskompetitie

Vooral het enthousiasme van de jeugd-

teams is opvallend en zij zijn dan ook
de trouwste bezoekers van de trainin-

gen op maandagavond.
De tafeltennisvereniging S C Unicum
wil graag meer jeugd- en seniorleden

interesseren voor de tafeltennissport.

Iedereen die wel eens in de garage, in

de huiskamer, de tuin of op kantoor of

op vakantie een balletje geslagen heeft

en het leuk vindt dit in klubverband te

gaan doen is welkom bij deze sportver-

eniging. Elke maandagavond, dinsdag-

avond, donderdagavond of zaterdag-

morgen bent u welkom. Inlichtingen

voor senioren en jeugdtafeltennis tel.

16511 Zandvoort.

ke en gevarieerde offensieven, waarin

ook junior Hans Moll opviel, werd het

Concordia-doel onder vuur genomen.
Via 15-7 en 18-9 liep Zandvoortmeeu-
wcn vlot naar 21-11 in een periode,

waarin de uitstekende doelman Pieter

Trommel twee strafworpen onschade-
lijk wist te maken. De slotfase van het

boeiende duel was voor de Haarlem-
mers, die met drie knappe treffers de
eindstand op 21-14 wisten te bepalen.

Oames

De vrouwelijke Zandvoortmeeuwcn,
die eerder al bij DTS in Noordschar-
woude een 9-17 overwinning hadden
geboekt, kwamen ook in de thuiswed-

strijd tegen OG vlot uit de startblok-

ken. Astrid Molenaar brak met een

Erna Duker kwam het zelfvertrouwen

terug. De Haarlemse combinatie kwam
er weinig meer aan te pas en het team
van coach Jaap Brugman kon vlot

uitlof>en naar een verdiende 19-7 over-

winning.

Score: Janneke de Reus, Erna Duker
en EUy Bol ieder 4, Astrid Molenaar en
Truus Drayer ieder 3, Greet Molanus
1.

Beker-verlies

De heren van Zandvoortmeeuwcn, die

door knappe overwinningen in de be-

kerwedstrijd waren doorgedrongen tot

de finale, troffen daar maandagavond
weer Concordia en wel in Beverwijk.

Het duel leek een herhaling te worden
van de dag daarvoor, met de Zand-
voortse ploeg vrijwel steeds aan de

positieve kant van de score,

strafworp de score open en er volgde Met de rust leidde de Meeuwen met

{Advertentie)

een kwartier, waarin de gastvrouwen

met degelijk handbal de score tot 7-0

konden opvoeren. Het evenwicht

kwam terug en bij de rust leidde

Zandvoortmeeuwcn met 10-4.

Verdedigingsfoutjes bij de thuisclub

waren oorzaak, dat Onze Gezellen kon

10-8 en een kwartier voor tijd nog met
18-15. Door onnodig balverlies kwam
het initiatief bij Concordia, dat het

presteerde om de geelblauwe defensie

nog zesmaal open te breken zonder

Zandvoortmeeuwcn nog één tegenpunt

te gunnen. Eindstand 18-21.

Succes Zeeschuimers

in nationale wedstrijden
ZANDVOORT - Met een wedstrijd- de 16 met 2.23.6 en Roy Warmerdam,
ploeg van 24 zwemmers en zwemsters Kees van Duyn, Robert Arens, Ruud
hebben de Zeeschuimers het opgeno- Heeroma en Fernando Hee.roma lieten

men tegen De Meeuwen uit Diemen, de konkurrentie ver achter zich tijdens

, ZNA uit Amsterdam en de Swaenen de 5x 50 m vrije slag jongens onder de
uit Zwanenburg. Dit gebeurde in 16 en lieten een geweldige tijd van
zwembad De Waterlelie te Aalsmeer 2.28.9 -een nieuw klubrekord- afdruk-
tijdens de eerste verenigingskomf)eti- ken.
tiebijeenkomst (er volgen er nog 3) Marja Molenaar, een nieuw talentje op
waar de Zeeschuimers ondubbelzinnig de rugslag, Eric Wcmpe Ie op de 100 m
van hun aanwezigheid blijk gaven.

Een eerste prognose laat zien, dat

Zeeschuimers in punten en seconden-

telling zich direct bij de eerste 10

verenigingen in Nederland heeft ge-

plaatst, waardoor een zeer goede start-

positie is ontstaan. Dat was vooral te

danken aan de geweldige inzet, de
felheid en koncentratie waarmee alle

deelnemers en deelneemsters aan de
wedstrijden hebben deelgenomen.
Marjolein Phaff met 3 prachtige over-

winningen op 100 m wissel dames
1.10.2, 50 m vlinder dames 0.31.5, 100

m vlinder dames 1.02,4, spande de
kroon gevolgd door Ria Willemse met
3 tweede plaatsen direct achter Marjo-
lein. Van de 24 Zeeschuimers konden
17 maar liefst 30 ereprijzen in ont-

vangst nemen, totaal 11 eerste, 12

tweede en 7 derde prijzen, terwijl

school jongens onder de 10, Aldo
Wanderman 1,54.3 op dezelfde afstand

en Laura Hendrik.se met Sabine Se-

brcgts verdienen zeker een kompliment
voor hun inzet. Een kompliment voor
trainster Agnes van Loon en Frank
Philipoom die met zoveel geduld, in-

zicht en overgave de zwemtrainingen

van de wedstrijdkindcrcn op zich heb-

ben genomen.
Einduitslag: Marjolein Phaff 3 eerste

plaatsen, Ria Willemse 3 tweede plaat-

sen, Petra Hillenius 2 eerste en 1

tweede, Emmy Koning 2 tweede en 1

derde. Mare Hommes 1 eerte en 1

tweede, Nico Wempe 1 eerste en 1

tweede, Jaco Koning 1 eerste en 1

derde, Eric Wempe, Fernando Heero-
ma. Ingrid van de Fits elk een eerste

plaats, Annct ter Heyden en Ron Phaff

elk een tweede en een derde plaats,

Linda Schuiten, Roy Warmerdam,
bovendien ook de estafettenummers Wander Halderman een tweede plaats,

een duidelijke overwinning voor de
Zandvoorters werden. Annef ter Hey-
den, Petra Hillenius, Emmy Koning en
Sandra van de Fits zetten de beste tijd

bij de 4x 50 m wisselslag meisjes onder

Bridgenieuws
ZANDVOORT - Een telfout is er de

oorzaak van dat er nog al wal Ac\nm%
ontstond in de Zandvoortse Bridgewc-

reld. Na enige correcties bleek dat niet

het koppel Berkhoff-Stockcr, maar me-
vrouw G. Hagen met partner promove-
ren naar de A.lijn.

In de wedstrijd van afgelopen woens-

dag werd het pas gepromoveerde kop-

pel Hagen-Wanna eerste in de A-lijn,

gevolgd door de familie Coops. In de
B-lijn waren het de heren Klomp-Loos
die met 57,74% eersten werden, ge-

volgd door de dames Berghoff-Smink

met 56,55%.
In de C-lijn tenslotte waren het de
dames Bos-Schoulen die de eerste

plaats bezetten, nog voor het echtpaar

Groen dat 59,909r scoorde.

Pauline Willemse en Ruud Heeroma
tenslotte elk een derde plaats.

Verdwaald
ZANDVOORT - Zaterdagmorgen om
haifvijf werd een 91-jarige man in de

Dr. Gerkestraat door de politie aange-

troffen, die zich niet meer kon herinne-

ren waar hij woonde. N.i onderzoek

bleek de bejaarde man te wonen in de

Haaricmmcrstraat, een in Zandvoort

wonende dochter heeft haar vader op-

gehaald.

Vechtpartij
Zaterdagavond ontstond een vechtpar-

tij in de Nicuwstraat. Een 21-jarige

Zandvoorler was op de vuist gegaan
over een arbeidsgeschil tussen hem en
een bewoner uit de Nieuwstraat. Hij

gooide een ruit in en verkocht de

Nieuwstrater een klap in het gezicht,

De politie kwam tussenbeide en zond
de vechtersbaas na veihoor naar huis.

Slecht weer was het, hè?
Lekker gezellig thuis!

WIJ hebben alles voor thuis:

VIDEO, HIFI, etc, etc.

't Kan dus nóg gezelliger!

RADIO PEETERS
Haltestraat 56 -Tel. 1 36 18

Cursussen op

circuit

ZANDVOORT - Gedurende de jaar-

lijkse wintermaanden wordt onder aus-

piciën van de CENAV weer de ren-

sportschool gehouden, op het circuit.

Deze bijzondere en zeer leerzame cur-

sus neemt vijftien zaterdagochtenden
of zondagen in beslag.

De cursus wordt speciaal in de winter-

maanden op het circuit georganiseerd

omdat men dan kennis kan maken met
de verschillende weertypes die ons land

kenmerken. Rijden bij sneeuw en ijs,

regen en een droog wegdek zijn de
vaste ingrediënten van deze opleiding.

Daarbij wordt men door de instruc-

teurs vertrouwd gemaakt met de stuur-

techniek, de autocontrole en met ver-

schillende vertrouwde handelingen die

de autorensport en het normale autorij-

den kenmerken.
Onder leiding van Alfred Abbenes en

door deskundige instructeurs zoals Jim
Vermeulen, Ros de Giaxa de Salvi en

Hans Kitsz wordt men met raad en

daad bijgestaan.

De deelnemers kunnen kiezen uit drie

cursussen. Zo wordt er op zaterdag 7

november begonnen met de cursus

Formulewagens. In de toerwagen-sec-

tor begint de cursus zondagmorgen 8

november, terwijl er 's middags weer
een formulecursus zal worden gehou-

den. De toerwagenbestuurders rijden

met hun eigen auto, terwijl in de cursus

Formulewagens men de keus heeft uit

een eigen wagen of een formulewagen

van de rcnsportschool.

Zoals gezegd duurt de cursus vijftien

weekeinden en wordt besloten op za-

terdag 27 februari 1982 met het afne-

men van een examen.
Wil men een licentie halen van de

KNAC, dun is daar de mogelijkheid

voor een weck later, op 6 maart.

Voor meer informatie omtrent dit ge-

beuren inlichtingen: Cenav. Postbus

132, Zandvoort, tel. 02507-18284.

Zaterdag voetballers

goede tweede
ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag

stond het topduel in de tweede klasse

HVB op de agenda. Een wedstrijd

tussen Velsen en Zandvoortmeeuwcn,
de eerste en tweede in deze afdeling.

Beide teams gaven elkaar geen duim-
breed toe in deze sportieve strijd, waar
de eindpunten bij winst voor ZVM de

doorslag konden geven om nummer 1

te wotócn. He! geluk waiu ZVM op
hoopte, bleel uit, want een fraai schot

van Koos Rood in de 23ste minuut,

stuitte af op de paal. Ook de kopbal
van Willem Werthcim in de 38stc

minuut kw.im o\> Ac lat terecht.

Hoewel Velsen goede kansen creëerde,

was het de ZVM-doelman en het uitste-

kende spel van voorstopper 1 lans Sidak

dat Velsen op een negatief doelsaldo

hield.

Na de rust bleel ZVM de sterkst

aanvallende ploeg, maat alle schoten

ook die van Willem Minkman opnieuw
op paal en lat, ledden Velsen van een

nederlaag. De uiteiiulelijke sland was
0-0, Velsen leidt, ZVM is tweede in

deze competitie.

ZANDVOORT - Voor eigen publiek

heeft Zandvoortmeeuwcn een kleine

maar verdiende 2-1 overwinning op
Vitesse '22 behaald en zich daardoor
weer op de derde plaats weten te neste-

len. Koploper blijft ZFC, dat Ripperda
met 0-3 klopte. Zilvermeeuwen, dat

ZVV met een 4-2 nederlaag naar huis

stuurde, werd tweede. Volewijcker-IVV

eindigde in 0-2, terwijl ADO'20-Volen-
dam een 2-2 gelijkspel tot resultaat had.

Het laag geklasseerde Vitesse'22 ging

van meet af in de aanval, maar de
afwerking liet te wensen over en verder

dan twee hoekschoppen brachten de
Castricummers het niet. Zandvoort-
meeuwcn moest het hebben van de
counter en dat bracht in de 17e minuut
de eerste treffer: Frans Makau bedien-

de John v,d. Zeijs op maat en die zag

zijn van afstand ingeschoten bal van
richting veranderen en achter doelman
v.d. Ven verdwijnen (1-0). Een prach-

tige omhaal van Chris Jongbloed uit de
corner ging net over. Na een half uur
moest de geblesseerde Frans Makau
zich laten vervangen door Piet Kerk-
man.
Vitesse bleef aandringen maar voor het

doel gekomen bracht men er weinig

van terecht. Overigens gaf de als van-

ouds spelende Kees Bruin de gasten

geen duimbreed grond cadeau. Toch
moest Ed Steffers bij een doorbraak

vallend redding brengen en ook aan de

o\erkant moest doelman v.d. Ven op-

treden toen Marcel Schoorl alleen voor

hem verscheen.

De tweede helft was nog maar 7 minu-
ten oud of Steef Water liet 2-0 aanteke-

nen: uit een goed aangegeven bal van

John v.d. Zeijs schoot hij beheerst en

zuiver in. Drie minuten later schrok het

Mceuwenkamp duidelijk op, toen

Hans Kaandorp, vanaf de linkervleugel

naar binnen zwenkte en met een hard

schot doel trof: 2-1, Kaandorp kwam
kort daarop weer in schietpositie, maar
nu ging de bal ver naast. Het aandrin-

gen van Vitesse had tot gevolg, dat

Zandvoortmeeuwcn zich door snelle

uitvallen de best kansen kon scheppen.

Marcel Schoori schoot uit een voorzet

van Chris Jongbloed over en John v.d.

Zeijs zag zijn inzet naast gaan.

Nadat Piet Kerkinan in de eindfase was

vervangen door Bert Leijcnhorst kreeg
Steef Water nog eeri prachtkans op een
doelpunt. Zijn lob belandde echter op
de lat en tot het laatste moment bleef

het spannend of de bezoekers nog tot

de gelijkmaker zouden komen. Zand-
voortmeeuwcn stond echter geen tref-

fer meer toe en behaalde een kostbare

zege met als gevolg een derde plaats op
de competitieladdcr:

ZFC 4-8, Zilvermeeuwen 3-5, Zand-
voortmeeuwcn 4-5, VIOS-W 3-4, DTS
3-4. ADO'20 4-4, IW 3-3, Volewijc-

kcrs 4-3, Volendam 3-2, ZW 5-2,

Vitesse"22 3-1, Ripperda 3-1,
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Marcel Schoorl zet een Vitesse-speler de voet dwars.

Krappe zege

waterpolo
ZANDVOORT - In het sportfondsen-

bad in Haarlem hebben de Zeeschui-

mers zaterdagavond een benauwde
overwinning geboekt tegen HPC 2.

Door veel gemiste kansen in de eerste

periode konden de Zeeschuimeis maar
niet tot een goed overwicht komen en

moesten zij zelfs met een zware 4-2

achterstand aan de tweede periode

beginnen. Maar onder de bezielende

leiding van Frank Philipoom wisten

Ron Phaff. Mare Hommes, Maarten

Jansen en Coen Lucas toch even meer
doelpunten te scoren dan het zeer

geraffineerd spelende HPC. Martin

Herfst, Kees van Duyn, Roy Warmer-
dam en Ralph Kras waren afwisselend

zeer goed bij het afstoppen van opko-

mende tegenstanders en wisten de aan-

vaWi/iie van do Zeeschuimers steeds

weer per passé op maat de diepte in te

sturen.

Vooral het zwemvermogen gaf uitein-

delijk de doorslag hoewel bij de stand

4-5 \n de slotfase een gelijkspel voojko-

nicn werd door een snoekduik van

keeper Niels Kinneging. Met vreugde

en o|ilucliling werd het eindsignaal

door de Zeeschuimers begroet. Zater-

dag 31 oktober volgt de uilweilstrijd

tegen DWR. ook in het spoittoiulsen-

bad in Haarlem. Aanvang 19.25 uur.

hockeydames
ZANDVOORT - Op Duintjesveld

hebben de ZHC-dames een knappe 2-1

overwinning behaald op Amersfoort.

Vooral in de eerst helft werden de

gasten verrast door de snelle start van

de Zandvoortse dames. Mede door de

stuwende kracht van de voorliocde en

het goed aan.sluitende middenveld had

het team uit Aiuersfoort in die periode

v/einig in te brengen.

Zandvoort had al in de 7e minuut

succes, toen de geroutineerde Mieke
Hamann een strafcorner benutte: I-O.

De thuisclub bleef pressie uitoefenen,

maar velddoelpunten bleven uit. Toch
was het Y\oiine Ovaa, die uit een

strafpush, gelorccerd uit ecu strafcor-

ner, de stand op 2-0 wist te brengen.

Na de rust kwam Amerstoort sterk

terug en de Zandvoortse delensic kreeg

het erg moeilijk. Maar dank zij Miche-

line Verdonck werden vooral de aan-

vallen o\er rechts regelmatig gestopt.

liet initiatief bleet echter bij Anicis-

foort, dat door een stralcorner nog tot

2-1 wist in te lopen.

tSi

ZANDVOORT - ZatenlagaNond 24

oktober weid de jaail.jkse iMidgedrive

van de Zandvoortse Biidge Club legen

de biidgers uit Beveiwijk gehouden.

Dit weid looi ZaïKh'oi'M een eelal.inl

succes, was de stand in de pau<:e reeds

2iS4.245 voor ile Zandvooiteis, de eind-

stand 5S(i-45S spreekt vooi zich.

De hoogste scoie behaalde het viertal

dames Bos-Schouten/ echtpaar lloo-

geiidi|k met een puntentotaal dat het

succes voor Zandsoorl nog veilioogde.

(Advertentie}

GROOT NIEUWS VOOR
ZAWDVOORTEiMQMGEVllMG!
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Dirkson is gereed met
een enorm ingrijpende

verbouwing en
uitbreiding.

Binnenkort dus ook in Zandvoort
een sensationele multimarkt, waarin zich

bevinden: supermarkt slijterij - slagerij -

groenten/fruit - warme bakker - poelier -

kaas van 't mes - tijJ^enbar.

ÈI\! MET USTGEBREIDE PARKIWG
(nu ruim 100 auto's).
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Nieuwe direkteur treedt 1 november in funlrtie:

Jim Vermeulen:

'^i<w/!^:s^ Av'éW,',i-

ZANDVOORT / ZOETERWOUDE -

Het ontmoetingspunt voor dit interview

lijkt welhaast symbolisch, halverwege
Zandvoort en Zoeterwoude, de woon-
en werkplaats van de nieuwe directeur

van de Cenav. Jim Vermeulen wil best

iemand tegemoetkomen, wanneer het

belang van de autosport én de Cenav
dat vraagt.

Uit zijn uitspraken blijkt ook dat hij

vast van plan is, de Cenav weer uit het

slop te halen en dat hij en zijn mede-
werkers iedereen die een oplossing

weet of kan aandragen voor de circuit-

problematiek graag halverwege, of ver-

der tegemoetkomt, mits er begrip en
bereidheid zijn ook eikaars standpun-
ten te gaan zien. ,,Problemen kunnen
opgelost worden wanneer men de posi-

tieve kanten van de ander wil zien en
ook de negatieve kanten van de eigen

plannen wil erkennen".
,,Het mooiste zou natuurlijk zijn wan-
neer de gemeente Zandvoort woningen
in de sociale sector kan gaan bouwen
en het circuit toch de ruimte kan
blijven bieden aan de Nederlandse
autosport.

Onderhandelingen, overleg en nieuwe
plannen maken, om te komen tot een
oplossing, dat lijkt de beleidslijn van
Jim Vermeulen en zijn team te worden
in de strijd om het circuit. ,,Voorlopig
is Hordo met een aantal plannen geko-
men, die door het gemeentebestuur
zijn afgewezen, maar we kunnen nog
zoveel andere plannen ontwikkelen,
waar dan toch op den duur wel een
aantal bij zal zijn, die wèl uitgevoerd

kunnen worden. ,,Ik word nu wel de
nieuwe directeur van de Cenav ge-

noemd, maar dat is niet correct. Ik zal

mij belasten met de dagelijkse en
lopende zaken, toch zullen de commis-
sarissen (het commissaris-zijn is name-
lijk meer dan een erefunctie zoals wel
eens wordt gedacht), de beleidslijn

moeten uitzetten. Dat is ook beter,

want wanneer één man zoiets in han-
den heeft, is het gevaar toch groot dat

je een bepaalde blindheid ontwikkelt",

aldus Vermeulen.

Grand Prix

Als een rode draad loopt de Grand Prix

van 1982 door het interview. Nog niet

bekend is op dat moment of de rijks-

stcun wél of niet zal worden verleend.

Ieder halfuur staat Vermeulen op om
telefonisch te informeren. Het wordt
later en later, en de blik op de komende
Grand Prix wordt er niet zonniger op.

Het blijkt waar te zijn dat Enzo Ferrari

aangedrongen heeft op een boycot van
Zandvoort tijdens een persconferentie

in Maranello. Oók dat hij van de
Grand Prix 1981 op Zandvoort nog
geen cent heeft ontvangen. ,,Ik kan
Ferrari geen ongelijk geven," zegt Jim
Vermeulen. ,,Kiik, Bernie Ecclestone

wordt nu wel als de grootste schuldige

aangewezen, maar dat is niet correct.

Ecclestone organessert de races, hij

zorgt dat de coureurs komen, en be-

taalt ook de mensen. Wanneer hij van
de Cenav nog zo'n 1,1 miljoen te goed
heeft (hij heeft.slechts een half miljoen

ontvangen) is het logisch dat hij niet

zandvoorts
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aan zijn verplichtingen kan voldoen, en
dat Ferrari nog geld krijgt".

Positief bericht

Inmiddels levert een derde telefoontje

het zo begeerde bericht van het ministe-

rie van Economische Zaken op. De
directeur generaal deelt mee dat men op
bepaalde voorwaarde een overeenstem-

ming heeft bereikt. Vermeulen legt uit:

,,Dat de Cenav in de loop der jaren een
negatief kapitaal heeft opgebouwd van
1,5 miljoen. Inmiddels hebben crediteu-

ren een half miljoen kwijtgescholden, en
blijft er dus nog een gat te dichten van
één miljoen. Zonder steun van de rijks-

overheid, die nu een garantie wil geven,

die het karakter van een lening heeft,

kan men bij de Cenav niet met een
schone lei beginnen. Het ministerie van
Economische Zaken heeft beslist de
Cenav als bv te helpen dit negatieve

kapitaal weg te werken, men is dan
echter wel rekening en verantwoording
schuldig aan het ministerie, dit is ook de
basis waarop de garantie wordt ver-

strekt, om tot een gezondere exploitatie

te komen en het geheel weer rendabel te

maken.

Geluidarm

De mooiste oplossing zou zijn, wan-
neer men geluidsarm zou kunnen ra-

cen, volgens Vermeulen. ,,Ik kan mij

voorstellen dat wij uiteindelijk tot zo'n

oplossing zouden kunnen komen."
Vermeulen wijst in dit verband op een
groot aantal praktijkgevallen, waar in

dit verband al geluidwerende maatre-

gelen zijn genomen. Bij diverse snelwe-

gen zijn geluidswallen gebouwd die hun
uitwerking niet hebben gemist. ,,Neem
bijvoorbeeld de Utrechtse baan in Den
Haag waar de mensen die achter de
wallen wonen geen last meer hebben
van het geluid van de snelweg. Ik kan
mij voorstellen dat je in Zandvoort
gebruik kunt maken van de natuurlijke

wal die er al is in de vorm van de
duinen. Je zou dit waarschijnlijk kun-

nen uitbreiden en aanpassen".

Verder wijst hij op proeven die in

Amerika zijn genomen met het plaat-

sen van luidsprekers die een bepaalde

golflengte uitzenden die het afkappen.
Men is hier rond een fabriekstei-rein in

een dichtbevolkte stad gekomen tot

een geluidsniveau van nul, iets dat men
voor onmogelijk gehouden had.

Uiteraard komt Zandvoort voor deze

laatste oplosing nog niet in aanmer-
king, omdat het geluid niet continu is.

Ook is er in de formule-1 . race een
ontwikkeling gaande waarbij men
steeds meer gebruik gaat maken van

turbomotoren, die zorgen zelf al voor
veei minder herrie dan tot nu toe.

Vermeulen voorziet dat in 1983 waar-

schijnlijk 70% van de formule 1 wagens
uitgerust is met een turbomotor, het-

geen een geluidsvermindering van 50%
zou betekenen.

Plannen

Behalve continuering van de autosport

bestaan er ook andere plannen om te

komen tot een betere exploitatie van

het circuittcrrein. milieu-vriendelijke

recreatie. Vooriopig heeft men nog
geen oor gevonden hiervoor, toch ver-

moedt Vermeulen dat men in de naaste

toekomst wel tot een overeenstemming
voor sommige plannen zou kunnen
komen.
Wij zijn nu bezig om te komen tot een

(Aclverieniic)
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Voor jonge mensen
tussen 6 en 1 2 jaar;

leesprogramma

'beestachtig'

De helG maand
november.

Zorg daf je daar
bij bent..!

Prinsosüeweg/Zandyoort

„Ik geloof in een circuit

dat naast de autosport

plaats biedt aan anden

aktiviteiten"
race die gecombineerd wordt met een
marathonloop. In zulke evenementen
ziet Vermeulen veel. Het dient twee
doelen, liefhebbers van autosport en
atletiek attent te maken op elkaars

sport, dat kan een groots evenement
worden, wanneer het lukt.

,,Je zou kunnen denken bijvoorbeeld

aan paardesport, waarbij Zandvoort
een vaste plaats gaat opbouwen, maar
zulke plannen vergen tijd, toch ben ik

optimistisch dat het kan in de toe-

komst", aldus de nieuwe man van de
Cenav.
,,Wanneer het circuit kan zorgen dat er

zes maal per jaar, buiten de Grand Prix

om, een groots evenement plaatsvindt

dat duizenden toeschouwers trekt dan
is dat alleen maar gunstig voor Zand-
voort, dat het in de toekomst toch zal

moeten hebben van de toeristenindus-

trie. Wij kunnen in Zandvoort niet

bestaan zonder toerisme, dat levert

daadwerkelijk inkomsten en werkgele-

genheid, op en daar zal men het toch

van moeten hebben".

Naast de autosport moeten er ook
aanverwante aktiviteiten komen, want
één Grand Prix verieent het circuit nog
geen bestaansrecht.

Volgens Vermeulen wordt er dan te

snel gedacht aan een lunapark, dat in

Nederland geen bijzonder goede naam
heeft. ,,Men denkt dan direkt aan
pretparken met veel lawaai, maar er

zijn ook wel andere recreatie-oorden,

waar zowel de jeugd als de ouderen aan

hun trekken kunnen komen, milieu-

vriendelijke recreatie zoals de Flevo-

hof, ik bedoel nu niet dat er een tweede
Flevohof moet komen, maar gedacht

moet toch worden in de richting van
een circuit met een dubbele funktie.

Ten eerste het behoud van het circuit

voor de Nederlandse autosport. Neder-
land telt toch altijd nog zo'n 375

autosporters, die toch recht hebben om
hun sport in Nederland te beoefenen.

Daarnaast kunnen andere sportieve en
misschien ook andere aktiviteiten wor-

den ontwikkeld. Ik weiger te geloven

dat op alle plannen die worden ontwor-

pen in de toekomst ,,neen" gezegd zal

worden."
Als voorbeeld wordt door hem Schcve-

ningen genoemd, terwijl hij ervan over-

tuigd is, dat door de meerdere vrije tijd

in de toekomst van de bevolking, spe-

ciaal die van West Europa, meer be-

hoefte zal ontstaan aan recreatieoor-

den, omdat men niet altijd met sport en

werk bezig kan zijn.

,,Zandvoort en het circuit zijn onver-

brekelijk met elkaar verbonden in mijn

ogen. Eén van de redenen dat Zand-
voort over de gehele wereld bekend is,

dat een Amerikaan weet dat Zandvoort

in Nederland ligt bij wijze van spreken,

komt door het circuit en de Grand Prix,

daar moet Zandvoort dan ook gebruik

van maken, met het oog op de toekomst,

op de meerdere vrije tijd. Zandvoort

moet klaar zijn wanneer de behoefte er

is en Ik voorzie dat dit eerder gebeurt

dan men nu verwacht."

Margreet Ates.

College kiest voor fasebouw

Prefabbouw wijkcentrum

bijna vier ton voordeliger
ZANDVOORT - Het college blyft voor-

lopig vasthouden aan variant „D": het

bouwen van een verkleind centrum als

eerste fase van een totaalplan, wanneer
hel gaaf om vervanging van het wyk-
centrum 't Stekkie. Dit deelde wethou-
der Aukema mede op de dinsdagavond
20 oktober gehouden begrotingsverga-

dering van de commissie financiën.

Tevens moet dan een krediet beschik-

baar gesteld worden van ƒ 36.000,-

voor het opknappen van de bestaande

accommodatie ter overbrugging van de
bouwperiode.
Binnen de begroting voor 1981 kan
geen ruimte gevonden worden voor het

doen van deze uitgave. Het geld zal dan
ook moeten komen uit de algemene
reserve, dit in verband met het feit dat

het hier een tijdelijke voorziening be-

treft, waarop niet kan worden afge-

schreven.

Offerte

Door Jan Jongsma was voorgesteld te

onderzoeken of de zogenaamde prefab-

bouw van een nieuw wijkcentrum niet

voordeliger zou kunnen zijn. Hij wen-

ste graag meer informatie hierover,

alvorens men zou besluiten tot verle-

ning van het krediet van ƒ 36.000,-

voor herstelwerkzaamheden.

Door de afdeling OPZ is nu een notitie

gemaakt waaruit blijkt dat de zoge-

naamde prefabbouw zo'n kleine vier

ton voordeliger zou zijn. De voordelen

van de prefabbouw zijn dus: aanzien-

lijk kostenbesparend, ook kan deze

bouw veel sneller worden gerealiseerd,

in acht weken, het centrum kan door

middel van units worden vergroot of

verkleind, en heeft een veei langere

levensduur dan bijvoorbeeld noodloka-

len.

Voordelen

De voordelen van de door het college

voorgestelde variant D zijn: Dat ge-

bruik kan worden gemaakt van de
bestaande bijruimie (keuken etc.) van

de Van Pagéchal. Er een combinatie

van bchecrsfuiikties (beheerder Van
Pagéchal /Wijkcentrum) mogelijk is.

Dat er een multifunktioncel centrum
ontstaat, namelijk sport en sociaalcul-

turele aktiviteiten. en de langere le-

vensduur door de traditionele bouw.

Woningbouwaspekten

Een prcafab.-objekt kan worden ge-

bouwd aan de Fahrenheitstraat op een
voor bij.ondere bebouwing in het be-

stemmingsplan opgenomen terrein na-

bij het huidige cenlruni. Alsdan kan

het terrein naast de Van Pagéchal

worden bestemd voor woningbouw.
Volgens opgave van de Dienst PW
kunnen daar dan vijftien wooneenhe-
den (clagcbouw) worden gerealiseerd,

terwijl op het terrein aan de l-ahrcn-

heitstraat ongeveer vijf wooneenheden
worden gebouwd. In totaal dus twintig

wooneenheden.
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Dat er herstelwerkzaamheden aan het huidii^e Stekkie mi.\-:en n

staat als een paal hoven wat ,,de brokken vnllen er iif'. dj.:r is

eens. Of hel nu prefab- nf fasebouw wordt, dai moet Je /•,;.

•,;'c': u:ti:c\oerd,

.wrern liet over

heshssen.

Een voordeel is ook dat de boekwaarde
van het terrein nabij de Van Pagéchal

vrijwel nihil is. Indien daar vijtticn

woningen worden gerealiseerd dan zou

op een bijdrage van 1 a 2 ton in de

grondkostcn kunnen worden gerekend,

aldus de dienst PW. Dit helekenl een

extra ,,injcktic" ten gunste van het

grondbedrijf.

Beheersaspekten

Bij aanbouw aan de Van Pagéchal

(variant D) kan worden uitgegaan van

ccn conil'inaiie van beliecrsfunktics.

Uitbreiding van personeel zal dan niet

noodzakelijk blijken. Volstaan kan dan
worden incl één beheerder voor sport-

hal en één voor hel wijkcentrum, die

zonodig elkaar de helpende hand kun-

nen bictlcn.

Daar staal tegenover dat, wanneer oen
prctalnvijkccntrum wordt gerealiseerd

er waarschijnlijk één funktie (part-

time) zal moeten worden vervuld, dit

afliankelijk van de aktiviteiten die in

het gebouw zullen plaatsvinden.

Bij afweging tegen het huidige aktivi-

tcitcn-aanbod is voor 't Stckkic nog
geen uitbreiding \.in het personeel

nodig, doeh het k.ui luituurlijk wol

noodzakelijk blijken in de toekomst.

Keuze

De grote vraag blijtt. of uit hot oogpunt

van schoonheid een prefabgobouw zal

voldoen aan de eisen die in dit opzicht

kunnen worden cesteld. De afdeling

POZ iaat hierover yraag de deskundi-

gen aan het woord. Het woord is

voorlopig aan de raadsleden; of deze

kiezen, zoals het eolloge, voor fase-

bouw, of de prefabbouw.

Feil is wel dal. wanneer men hel doel

faseboiiw vcwr ogen houdt, men ook in

de naaste toekomst op het terrein gren-

zend aan de Van Pagéclial géén wonin-

gen kan bouwen, men moet ruimte

houden voor een eventuele uitbreiding

van hc( centrum.

Op hel vrijkomende terrein waar het

huidige SIckkiv staat kunnen slcdits vijf

wooneenheden worden gerealiseerd.
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Janeirc) heeft

daarvoor nog
atleggen. In verband met de gevaar-

lijke kust door óc vele klippen,

nioel hij een behoorlijk eind in zee

blijven om zoveel mogelijk risico te

Vermijden. Hij hoopt echter eind

van (Ifze maantl of begin november
in 1^10 aan te komen. Hel weer is

noü altijd bijzonder goed. Maar
enkele problemen' beginnen zich

voor te doen. Zo sukkelt hij mo-
menteel mei bedorven drinkwater,

maar hoopt, dat hij hiervoor hulp
zai ontvanuen. ïk houd u op de
hl (Yi'cc en Wens onze dappere solo-

/.•li.r zo spoedig m'.igclijk een bc-
'•:.' :':\V:v\ aankomst in Rio. Er wordt
~ -: h.m meegeleefd hier in Zand-

er', daar kan hij vast van op aan.
'.'--j- K'/cs. dapper volhouden en
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Rond de Kaap

Nu we het toch over varen hebben:

ik ontving vorige week een kaart

van Ron Sperling, die als bootsman
vaart bij het sleepvaartbureau Wijs-

müller te IJmuiden. Hij behoort tot

een der jongste bootslicdcn in ons

land en naar insiders beweren ook
tot een der beste. De kaart, waar-

van ik u hierbij een afdruk toon,

kwam uit Kaapstad. De achterzijde

vermeldt: ,,Kaappunt, die suidelik-

stc punt van die Kaapse Skicrei-

land, Suid Afrika." Erg aanlokke-

lijk ziet het er daar nu beslist niet

uit. Hij vaart, naar ik meen, op de

sleepboot ,,Noordholland" ccn bij-

zonder mooie boot. Waar hij nu

heengaat, is mij nog niet bekend.

Dat hoort u nog wel. Ik weet alleen,

dat men enige tijd geleden vertrok-

ken is uit een kleine plaats in de

Perzische golf met een sleep en

bestemming Kaapstad. Het was

daar niet uit te houden van de hitte (

50 graden), maar die ellende is ook
alweer voorbij. Ik hoop u op de

hoogte te houden van zijn verdere

belevenissen.

Tuinkeurlngen

Op dinsdag 10 november zal de heer

Th.B. Hilbers. directeur van de

WV Zandvoort in hotel Keur aan

de Zeestraat de prijzen gaan uitrei-

ken van de in juli en augustus jl.

gehouden tuinkeurlngen van voor-

tuinen door de afdeling Zandvoor-

t/ Bentveld van de Kon. Ned. My.
voor tuinbouw en plantkunde. De
keuringen waren onderverdeeld in

diverse groepen, o.a. kleine en gro-

te voortuinen, welke van de «eg af

zichtbaar zijn en voorts balkon en

gevelerfraaiing. Bij de keuringsnor-

men werd rekening gehouden met

aanleg, bloemrijkheid en onder-

houd. De heer C. Davids zal deze

avond een aantal dia's vertonen van

diverse voortuinen, planten, bloe-

men, dieren, dorpsgeziehten enz.,

die door hemzelf werden ver\aar-

digd. Ik kan u deze interessante en

veelbelovende avond van harte aan-

bevelen en wellieht behoort u ook

nog tot de prijsvvinna.irs. De aan-

vanf, is om 8 uur.

Kienavond

De X'olksliiinvereniging ../'.and-

voort" organiseert een kienavond

op zaterdag 7 lunember. .lanvan-

gend om 8 uur in het (ïemeen-

schapshuis met een ge/cllig dansje

als onilijsting. De toegaiu: is gesteld

op ƒ J.— per persoon, kinderen

/' I,—. laa.ue prijzen zullen be-

sehikbaar worden gesteld. Het

wordt weer een echt gezellige

avonvl. Ili't bestuur verzoekt mij.

alle seholeii die ile afgelojien zomer

een bezoek hebben gebracht aan

het voikstinnconiplex hartelijk dank

te brengen voor hun betoonde inte-

resse. Het succes was zó groot, dat

het bestuur besloten heeft hiermee
ook het komende jaar door te gaan.

Eénmansgaten

Het lijkt momenteel wel oorlog in

de Zeestraat! Enige tijd geleden

heeft de Plantsoenendienst er weer
twee grote lepenbomen moeten
verwijderen, die door de lepziekte

bleken te zijn aangetast, 't Was
zonde en jammer, maar er was geen
andere mogelijkheid. Maar de om-
wonenden haalden alweer verlicht

adem, toen enige tijd daarna de
ontstane gaten werden uitgediept en

men dacht algemeen; nu zullen er

wel weer gauw nieuwe bomen voor
in de plaats komen. Maar vergeet u

het maar. want men heeft die gaten

volgestort met zand en zwarte grond
en dat ligt er nog altijd! Vrachtwa-

gens, die moeten lossen, rijden erin

en eroverheen, vernielen de trot-

toirbanden en op een aantal plaat-

sen zijn grote modderpoelen ont-

staan, vol met zwarte blubber, voor-

al tijdens de overvloedige regenval

van de laat.ste tijd. Er zijn al een

paar mensen des avonds in hel

donker in zo'n kuil met blubber

getrapt. Tot over hun enkels zaten

ze onder de smurrie. Wat ze alle-

maal hebben gezegd, zal ik maar
niet herhalen, 't Zou ook niet kun-

nen, maar bepaald ..vrome wen-
sen" vvaren het niet! Zijn de nieuwe

bomen nog niet aangekomen? En
zo niet. kan men dan voorlopig geen
provisi)risehe verbetering aanbren-

gen? 't Is tóch al zo'n rotzooi in die

str:inl, door de vele verbouwingen

die er momenteel plaatsvinden, 't

lijkt wel oorlog! En ik zit er met

m'n neus boven op. dus krijg het

allemaal (ip een presenleerbla;idje

.Kingeboden. Kan P.W. er niet eens

aehterheen?

Weel u vv;ii ..Baikenhrij" is? Ik heb
het deze week voor het eerst gezien

tiij een slager in Zandvoort. 't Zijn

grole grijze plakken, net wit uitge-

slagen krentehrood met allerhande

remmeltjes erin. wat precies weet ik

met. 't Moet erg lekker zijn. Maar
ik zal toch eerst Ojioe eens om liet

recept vragen. Alles weten is alles

bei;rlipeii! U hoort er noi: we! van.

K..Sr

(.Xdverhnlie)

ATTENTSE HEREN ONDERNEMERS
Hedenavond 20.00 uur in

HANDELSVERENfGif\!G HAIU
Zandvoort met als gastspreker

wethouder Aukema
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voor verkoop
en service

naar

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

Curieslraat 10, Zandvoort, tel. 02507-12323. RENAULT

BEKENDMAKING
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; delen

mede, dat zij ingevolge het bepaalde in hoofdstuk

2 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne

de volgende aanvragen coördineren:

I. de bij hen binnengekomen aanvragen om een

;?ogenaamdc revisievergunning op grond van

do Hinderwet en de Wet Inzake de luchtver-

ontreiniging van het Provinciaal Electricitcits-

bedrijf van Noord-Holland, fgn. Bispincklaan

19, 2060 AD Bloemendaal voor de electrici-

teitsccnirale, gelegen aan de Noordcriaan 53
te Vcisen;
- voor het uitbreiden en wijzigen van de cen-

trale met onder andere een nieuwe produciie-

ecnhcid (E-25) en
- voor het uitbreiden van de centrale mei ccn
mechanische werkplaats;

II. de aan de Minister van Verkeer en Waterstaat

gerichte en bij de hoofdingenieur-directeur

van de Rijkswaterstaai in de directie Noord-
Holland te Haarlem binnengekomen aanvraag
van het Provinciaal Elcctricitcitsbedrijf van
Noord-Holland tot wijziging van een reeds ver-

leende vergunning ingevolge de Wet veront-

reiniging oppervlaktewateren in verband met
de uitbreiding van de centrale te Velsen met
de eenheid 25.

Met toepassing van het gestelde In artikel 3 van

de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne is als

datum van ontvangst van alle aanvragen bepaald

15 september 1981.

De aanvragen genoemd onder I. liggen vanaf 29
oktober 1981 gedurende een maand ter inzage op
werkdagen tijdens de kantooruren:

ten Provinciehuize te Haarlem (Afdeling Milieu-

hygiëne, Paviljoenslaan 7) en ter secretarie der

gemeenten Velsen, Heemskerk, Beverwijk, Uit-

geest, Castricum, Zaanstad, Bloemendaal,

Haarlem, Zandvoort, Haarlemmerliede en

Spaarnwoude.

Desgewenst kan na telefonische afspaak met de
Dienst voor de Milfeuhygiëne van de Provinciale

Waterstaat (telefoon 023 - 31 93 50) mondelinge

toelichting op de stukken worden verkregen.

De onder II. genoemde aanvraag ligt vanaf 29
oktober 1981, gedurende een maand ter inzage

op werkdagen tijdens de kantooruren bij de

directie Noord-Holland van de Rijkswaterstaat,

Florapark 8 te Haarlem, alwaar desgewenst een

mondelinge toelichting verkregen kan worden
(tetefoon 023 - 31 93 76, toestel 319) en ter

secretarie van de gemeente Velsen.

Tevens liggen alle stukken ter inzage ter secretarie

van Velsen op donderdagavonden van 18.45 uur

lot 21 .45 uur en in de Openbare Bibliotheken:

- Plein 1945 8-12 te IJmuiden;
• Kerkstraat 44 te Beverwijk;

- Bcneluxlaan 205-207 te Heemskerk.

Een ieder heeft de gelegenheid gedurende de
termijn van de ter inzage ligging schriftelijk

gemotiveerde bezwaren in te brengen tegen het

verlenen van de gevraagde vergunningen:

a. met betrekking tot de aanvragen sub I. dient

het bezwaarschrift te worden gericht aan

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Postbus 123, 2000 MD Haarlem;

b. met betrekking tot de aanvraag sub II. dient

het bezwaarschrift te worden gericht aan

de hoofdingenieur-directeur van de Rijks-

waterstaat in de directie Noord-Holland,

Postbus 31 19, 2001 DC Haarlem.

Degene, die een bezwaarschrift indient, kan
levens verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet

bekend te maken. Het verzoek daartoe dient

tegelijkertijd met het bezwaarschrift te worden
ingediend.

Mondelinge bezwaren kunnen worden ingebracht

tijdens de openbare zitting, die op 19 november
1981, om 20.00 uur zal worden gehouden in het

gemeentehuis van Velsen.

Met toepassing van het bepaalde in artikel 43,
tweede lid van de Wet algemene bepalingen

milieuhygiëne is de beschikkingsiermijn van de
aanvraag verlengd met vijf maanden.

Haarlem, 29 oktober 1981.

provindaal bestuur
van noord-holland

f Bestel tijdig uw

I KERST- EN
t NIEUWJAARS-

Onze nieuwe collecties zijn

binnen.

Kom vrijblijvend eens kijken.

Randstad
Handelsdrukkerij

Slationswcg38, Aalsmeer, 02977-25141
Pa Verkuyilaan 8. Badhoevedorp, 02968-2673
Binnenweg 23, Heemslede, 023-239472

is ons cabaret van internationale allure,

ieder weekend treden hier bekende
artiesten op, terwijl ü geniet van een

vorstelijk diner-

Vrijdagavond 30 oktober van 19.00
tot 24.00 uur speelt voor u op organist/

. pianist

BOB MATA
Zaterdagavond 31 oktober speelt hier

van 1 9.00 tot 01 .00 uur het

ORKESTGLADYS
ANDTHENEWFIVE

De kosten voor deze héle avond 'uit'

bedragen, inklusief een speciaal voor
deze avond samengesteld vorstelijk

diner f. 75.- p.p....

Zondagavond 1 november speelt het

COMBO RINUS VAN GALEN
vanaf 17.00 uur, terwijl vanaf 1 9.00 uur

^^een diner wordt geserveerd voor slechts

f. 47.50 p.p....

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'

Zeestraat 41

ZANDVOORT
02507-15110

Jansstraat 44
HAARLEM
023-322609

heeft nu weer vanaf heden
alleen in Zandvoort het

wintermenu
(van maandag t/m vrijdag)

— Goulashsoep —
stokbrood

— Gemixte grillplaat —
3 soorten vlees (mager)

met verse salade, saus en aardappelpuree
— Palacinka —

warm flens/e met koude roomvulling

f 15,50
We zijn In beide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND

vanaf 17.00 UUR.
Reserveringen vanaf 14.00 uur

rbadhulspleln^f;
' inlichtingen en
reserveringen:

02507-12144

GEVESTIGD:

praktijk fysiotherapie
A. J. Ferenczy

Asterkade 22, Heemstede,
telefoon 023-285958.

Behandeling volgens afspraak
ook in de avonduren.
Geen wachtlijst.

Van Kuijk

Van Iperen bv
Als technisch adviesburo op het gebied van de

utiliteitsbouw verzorgen wij de planmatige

ontwerpen van

CV - AIRCONDITIONING - ELEKTRICITEIT -

SANITAIR - GERUISBEHEERSING.

Wij zoeken voor onze afdeling cv, welke aan
uitbreiding toe is een

jonge dynamische

werktuigkundige m/v
Minimum opleiding MTS, bij voorkeur enige

jaren ervaring in de cv-sektor.

Sollicitaties schriftelijk aan ons adres:

Postbus 122, 1430 AC Aalsmeer,
telefoon 02977-22955.

Bedrijfsruimte te huur

in Zwanenburg
Bestaande uit een gelijkvloerse ruimte van

ca. 190 m', geschikt voor opslag of klein be
drijf, betonnen vloer, krachtstroom, verlich

ting, cv (eigen ketel), inrijdeuren, keukentje,

kantoor, toilet. Hoogte drie meter.

Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt

opnemen met
MAKERLAARDIJ

A. Kwee-Dijkshoorn
van Hallstraat 1. Zwanenburg,

telefoon 02907-5348.

JOEGOSLAVISCH RESTAURANTPULA
brengt u van woensdag t/m vrijdag

een speciaal gouiash ITienU

voor f 15,50
garnalencocktail of soep
stokbrood + kruidenboter
gouiash met rijst of aardappelpuree
Servische salade
palacinka.

Reserveren vanaf 3.00 uur.

Maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

SPECIALITEITEN

RestaziFant
^Cbalêfc Het Witte Hols*'

Zeeweg 3, Overveen. tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners, recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
SpeciaUteiten-restaurant met een

apart speciaalfondue-restaurant
tot 45 personen.

Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
' Romantisch dineren bij kaarslicht

en levendepianoklanken ofvoor
uw receptie en party.

Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

FOMOTO

W^

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars & taxateurs In bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

herman heijermansweg 6, amsterdamz., telex 18143

> ZANDyOORÏ
. 'AiTiP'iirastraatlO

< (naast Cóipitt)

Tel. 02507 - 1 63 25.

8.99^132 42
,, Ford verkoop en

'J,
. y'seryipe, "')

Ook voor. diverse

-merken^nruilauto'si

ZANDVOORT

Garagebox
te koop

Burg. V. Fenema-
plein

Vraagprijs

11.500.- k.k.

Inlichtingen

MAKELAARDIJ O.G.

H.W.COSTERBV
Tel. 15531

't Kinderwinkeltje

heeft volop leuke

winterkleertjes

Nieuwe openingstijden:

maandag en dinsdag

gesloten; geopend van

U.00-17.30 uur; zondags
van 13.00-17.30 uur

Cursus

beter bewegen
Minder moe ter voorkoming van

rugklachten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij

op dinsdagmiddag

Tolweg 10
Opgaven tel. vrijdag 30 oktober,

maandag 2, dinsdag 3 november
14026/ 14880 tussen 19.00-21 .00 uur

U wilt een
klein bedrag

lenen?
Overal nul op
het rekest?

Bi/ mevr. C. P. Boon
lukt het vaak wel!

Tel. 02507-17699.

Hani% voor uw schoenea-

SCHOENEN-
KASTJE

70 X 70 X 38 cm

139r

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

Tel. 1 77 51

Eerste kwaliteit,

handgekloofd

HOUT
2 m' thuisbezorgd
v.a./200,-.

B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,

Santpoort, tel. 023-

375381-314107.

Te huur aangeboden:

zitkamer en

slaapkamer

Eigen kookgel.,
gebr. van douche,

toilet.

TEL 02507 -1820D

ADVERTEREN'

DOtT
VE.RKOPLN .

HETENIGEECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

* De bekende witte Mercedessen

* Mercedes Old-timer 1935 type 320

^ Trouwkoetsen bespannen met
2 of4 paarden
Ook in combinatie mogelijk

Reductie voor 65 plussers

Van 9.00 tot 14.30 uur en van 19.00 tot 24.00 uur, binnen het

rayon Heemstede, Bennebroek, Haarlem, Aerdenhout, Vogelenzang,

Bentveld en Zandvoort.

Taxi Centrale Jansen bv
Grote Krocht 18, Zandvoort, telefoon 02507-12600

Zandvoortselaan 140, Heemstede, telefoon 023-242400

ertificaat
I kt Noilirlamlsc Sli'ultl- i.n

SIoIcn/spcn.iIislL'ii Clildu is door t.ips

Sinten 1 .ibnckcn b.v. als siib-liccntif

tKiutlcr ycm.KhtimI di- lips-Kcso

sIl'JIcI Ie kopicrtn. Voortdiirindc

kuaillcltsbtwakinj^ en di' mdv jn

ti'crde m.ichincs v,in het Cild

j^.ir.indercn u /.ekeiheid

en veilij;heid. Alleen bij

de nemaehtigde dealer

kriJHt u hel orijjinele

Zekerheids bewijs,

btvoormevrouw
'otvoormeneer

Een handige pot van Empelen & v. Dijk.

Daar worden onze tuinplanten graag

groot in. En laten ze zich gemakkelijk in

vervoeren. Zonder vuil in de kofferbak

en nerveuze stofzuigerslangen.,.

Alléén al 500 soorten en variëteiten

vaste planten bij Empelen &v. Dijk

hebben zo'n funktionele behuizing.

't Is nu de tijd ervoor...

Tijd om uw nieuwe tuinbewoners i

hm^

Trouwens, al vanaf 2,25 kunt u terecht
voor een keur aan mooie gekweekte
tuinplanten!

aan hun 'stekkie' te laten

wennen. Ook heesters en
coniferen verpakken wij

op deskundige wijze. V^V^i' />
En hebt u dit weekend nog\ ;, .'!g'*','i"

geen tijd...'' Dan kunt,, "v i,'»";?^ ^^;'
u ze rustig een weekië'^Kj}-.'',. *^ 'iV.

in de doos laten. Daar 'C^ ''S '#<!,?V'?
kunnen ze tegen. "^-iv'^t*- J^',-^-.

'

^^mk
vanaf

DOE MEER ZELF
HOUTHAIVDEL C. MOOIJ B.V.

: PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.

S Meubelpanelen, geplastificeerde

J panelenen edeihoutsoortpn.
• TEAK OEURPLATEIN»

Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

2 werk en lijsten. Wandkurktcgels, fineer, vouw-
rokjes, clomontcnsysteom, plankendragors,

g traphekjes. Allo soorten lijmen, klein ijzor-

waren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnen-

2 deuren, saloondeuren, gereedschap.
Kortom, zoveel mogelijSc voor de

i OOEHETZELVER S

J Zaterdags geopend tot 16. 00 uur.

's Maandags gesloten. m
's Middags van 12. 30- 13.30 uur gesloten.

REPARATIE
van alle soorten

DAK-

BEDEKKING
Tel. 02507-17353.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAIM
Reinwardtstraat20, telefoon 02507 - 1 43 65.

"Viwr- 'iniwc" '3i««hic- '^Mwr- ':>^Kf rMt^ "V»

Prettig winkelen bij Empeltn & v. Dijk

Overdekt, dus nooit een nat pak. En wat
een keus! Volop tnooie vaste planten, heesters,

coniferen. . Van heel klein tot heel groot. Mooi om tezien.
Mooi in uw eigen tuin En uw auto kunt u natuurlijk makkelijk
kwijt op ons ruime parkeerterrein

.

drive-intiiincenlrum

empelen&van dijk
Zandvoortselaan 192-Hecmstede-Aerdeiihout- Tpl (0231249221

Wegens uilbrcidiiig van onze cxpori van pol-

plaiucn zoeken wij op korte termijn ccn

verkoper/

vertegenwoordiger

Vcrcisicn: middelbare Tuinbouw.school,
ervaring in cxpori van poiplanicn,

spreekvaardigheid in de Engelse- en Franse
taal. SchnTlclijke sollicitatie te richten aan:

BV In- en Verkoop
Combinatie Aalsmeer
(I.C.A.) I'oslbii.s 1135 - 1430 BC Aalsmeer.
Tel. iiilorm.: 02977-20293.

Maakvan ttwbalkon
eengroene golf.

Met mooi wintergroen van Empelen
& van Dijk. Groelzame blijvertjes, ook
al is de temperatuur op de nullijn

aangeland. Kleine coniferen, groen
blijvende heestertjes, winterheide...

in een mooie bakaan uw balkonrand
staaftuit de kunst...

Croen per strekkende meter al

vanaf19.95 vooreen gevulde
bak.
Empelen & van Dijk heeft tuinvarens

en balkonbakken in vele soorten en
maten. Kompleet met beugels om
ze op te hangen. Onze vakkundige
tuinadviseurs maken graag een
mooie bak voor u op. Met winter-

hard wintergroen. Zodat u hartje

winter de zomer nog niet hoeft

te vergeten...

Hebt uzelf nog een
bak staan? Neem
'm gerust mee. We
maken er iets moois
van... en dat reeds
vanaf 19.95

Empelen & van Dijk is uw
bezoek meer dan waard.

Zomers en 's winters.

U wordt er deskundig en gezellig

geholpen. En goed advies hoort

daarbij. Netalskomfortabel
overdekt winkelen en een riant

parkeerplaatsje voor uw auto.

Kom naar Empelen & van Dijk

't licht staat op groen...

een gevulde
bak. al vanaf

dnve-in tuincentrum

empelen&van dijk
Zandvoortselasn 192 • Heemstede-AerdendLut 025 249221
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Discussie in Gemeemcliapsliuis

Sociali

de televisi

chten

ZANDVOORT - Vanavond wordt door
de PvdA, afdeling Zandvoort in het

Gemeenschapshuis een discussieavond

gehouden over het bekende verschijn-

sel, ,,de televisicpiraat".

Kernpunt van de discussie zal staan, het

bestrijden of gedogen van deze tot nu
toe klandestiene zenders.

.,De landelijke discussie over het al

dan niet legaliseren van televisiepiraten

is nog in volle gang. Op zich is het een
illegale bezigheid. Immers in de Om-
roepwet staat geregeld aan welke eisen

moet worden voldaan om tv-uitzendin-

gen te mogen verzorgen. Beantwoordt
men daaraan dan heeft men recht op
een zendmachtiging." Aldus de socia-

listen in een discussie-nota, die werd
opgesteld door Leo Heino en Gert
Toonen, die vervolgt:"

Aangezien de piraten niet beantwoor-
den aan de wettelijke voorschriften en
zij derhalve geen zendmachtiging heb-
ben, zijn ze illegaal bezig. Maar moet
dat nu ook betekenen dat ze hard
worden aangepakt. Moet voorkomen
worden dat de piraten ,,inbreken" in

het televisienet. Of is het zo dat de
Omroepwet, mede door de technische

ontwikkelingen, achterhaald is en moet
die wet worden aangepast. Is ^et dan
geoorloofd dat piraten blijven uitzen-

den in afwachting van die wetswijziging

of in ieder geval tot de resultaten van
de landelijke discussie hebben geleid

tot een kameruitspraak. Hoe denkt de
PvdA over deze problematiek.

Landelijk is er niet zoveel materiaal

voorhanden.

Commentaar

De enige bekende televisiepiraat, Rob
v.d. Waal, die werkt voor TV-Noord-
zee, heeft kennis genomen van deze

Ondertussen een bekend beeld in Zandvoort bij evenementen televisiepiraat Rob
van der Waal in aktie. r. , r-

roto Europress

Het onderscheid dat er is tussen een
piratentelevisie en bijvoorbeeld rekla-

mefolders, aktiepamfletten, etc. is vol-

gens Van der Waal groot. ,,Een televi-

sie-uitzending komt beter over, is in-

dringender" constateert hij.

discussienota en is mét de samenstellers

van mening dat het mediabeleid er op
gericht moet zijn te voorkomen dat de
media een speelbal worden van com-
merciële belangen en doelstellingen.

Hij denkt dat het niet te realiseren is en
waarschijnlijk niet te betalen 6m de
kwaliteit en originaliteit van de Neder-
landse programma is uit te breiden en
te stimuleren.

Hij ziet niets in een nieuw systeem van
zendtijdverdeling, maar wel in de uit-

breiding van een regionale omroep.
Op de volgende punten van de diskus-

sie is het antwoord van Rob Van der
Waal:
dat er zeker behoefte bestaat aan loka-

le en regionale omroepinformatie.

dat de vrijheid van meningsuiting reeds

aanwezig is, en ook de vrijheid van
ontvangst van informatie.

Wetgeving

Dat de wetgeving praktisch altijd ach-

ter de feiten aanholt wordt door de
piraat bevestigd. Kijk maar eens naar
de toestanden rond de 27 MC. Eerst

werd het verboden, nu is het toege-

staan. Hij bestrijdt dat de piraten

illegaal en altijd anoniem zouden zijn

en niemand verantwoording behoeven
af te leggen.

Volgens hem is hij zeer zeker niet

anoniem, en de verantwoording wordt
afgelegd aan de Radio Controle

Bij afsdieid in Gemeenschapshuis

Van der

Van der Moolen
ZANDVOORT - Met ingang van zon-

dag 1 november a.s. is de beheerder van
het Gemeenschapshuis, de heer Wim
van der Moolen, niet meer verbonden
aan deze instelling. Op eigen verzoek

heeft hij zijn ontslag genomen en zal

worden opgevolgd door zijn zoon Ab en

diens echtgenote. Het zal voor deze

populaire beheerder, die in zeer brede

kring geliefd was en gewaardeerd, een

enorm moeiiyke stap zijn geweest om
hiertoe uiteindelijk te besluiten.

'Wim van der Moolen solliciteerde als

opvolger van Theo van Veen en diens

echtgenote, die een verantwoordelijke

functie kreeg bij „Nieuw Unicum" Hij

aanvaardde zijn betrekking begin 1970

toen hij in vaste dienst als beheerder

van het Gemeenschapshuis werd aan-

genomen.
Een betere keuze had men moeilijk

kunnen maken, want hij bleek voor
deze verantwoordelijke baan uitermate

geschikt, evenals zijn vrouw. In vereni-

gingskringen was hij eveneens een zeer

geziene figuur. Hij blonk uit op toneel-

gebied, was een begaafd zanger en nog
altijd voorzitter van de Zandvoortse
operettevereniging, welke vereniging

zijn hart gestolen heeft. Het Gemeen-
schapshuis werd de laatste periode uit

zijn actieve en bewogen leven. In het

begin had men nog wel wat vrije tijd.

Er was b.v. alleen maar op woensdag-
en vrijdagavond wat te doen. Maar dat

veranderde al spoedig. De verenigin-

gen kregen steeds meer aandacht voor
het Gemeenschapshuis en na ongeveer
een half jaar was er geen avond meer
vrij. Ook de morgenuren werden meer
en meer bezet. In alle opzichten werd
het Gemeenschapshuis een centrum
waar de verenigingen elkaar vonden.

Maar het gastheer en gastvrouw zijn

was voor Wim en z'n Coby een hobby,
ook al was het een zeer drukke werk-

kring, vooral met het schoonhouden
van de grote ruimte, die in het gebouw
aanwezig is. Hun beminnelijk optreden

ondervond waardering in brede kring.

Het werd een hele uitzoekerij om alles

op rolletjes te laten lopen. Er waren
dagen bij. dat men veertien bijeenkom-
sten op één dag had, soms met uilschie-

ters naar zeventien.

Gezin

Het hele gezin Van der Moolen moest
soms bijspringen, en doet dat nog wel.

Gelukkig bestaat er een uitstekende

band onderling, zodat dit altijd kon.

Dank zij de hulp van de gezinsleden en
zijn vrouw, verliep het altijd uitste-

kend.

Toen kwamen de kwade tijden. Eerst

kreeg Wim een hartinfarct, waarvan hij

weliswaar herstelde, maar het werd wel

een periode van ziekenhuis-in, zieken-

huis-uit. Daarna volgde achtereenvol-

gens nog twee operaties, maar dank zij

de volledige inzet van zijn vrouw en

kinderen bleef alles goed draaien in het

Gemeenschapshuis en Wim hield de
verantwoording, en wist ziek of niet,

precies wat er omging.
Er waren altijd hoogtijdagen, teveel

eigenlijk om op te noemen, maar van
de verschillende jubilea van bijvoor-

beeld de Zandvoortse Reddingsbriga-

de, ,,Jong Zandvoort", de folklorever-

eniging ,,De Wurf', het 50-jarig be-

staan van de schaakclub, de Zand-
voortse Operettevereniging, het af-

scheid van zuster Bokma de vele poli-

tiemensen en ambtenaren, maakten
Wim en Coby de hoogtijdagen, ware
feestdagen, niets was hen teveel.

Gemis

Toch was het voor Wim. ondanks zijn

ziekte, een fijne tijd. waar hij met
genoegen aan terugdenkt. Het nood-
loot sloeg toe deze zomer toen zijn

vrouw aanvankelijk snel herstellend

van een zware hartoperatie, plotseimg

overleed. De verslagenheid om dit

verlies was groot en algemeen, want
Coby was de hartader van het Gemeen-
schapshuis, Wim's rechterhand, zijn

steun en toeverlaat. Zelf zegt hij er

over : ,,Wanneer je 42 jaar lang liet, en
gelukkig weinig leed. met elkaar hebt

gedeeld is Ko"n verlies moeilijk te ver-

werken." Gelukkig ontving hij veel

medeleven, niaiir wel heeft hij bekend
dat hij het in de eerste tijd na het

ovoriijdeii van Coby niet meer zag

zitten. Bijzonder verheugd was hij dan
ook toen Ab en zijn vrouw het vertrou-

wen kregen van het bestuur en als zijn

opvolgers werden aangenomen. ,,Op

deze wijze wordt de goodwill van de

familie voortgezet", zegt Wim.

Afscheid

Natuurlijk is Wim van der Moolen na

zulk een lange, zeer werkzame periode,

veel vergeten. Hij had het b.v. prachtig

gevonden als zij als man en vrouw
afscheid hadden kunnen nemen dan
zou het precies 12'/: jaar geweest zijn

op zijn A.O.W. -leeftijd. Maar nu hij

alleen is overgebleven, wil hij er liever

mee ophouden.
..Veel vreugde hebben zowel m'n
vrouw als ik toch ook wel in dit gebouw
gekend", verklaarde hij. Hij vroeg mij

tenslotte, in dcvc terugblik zijn respekt

over te brengen aan het dagelijks be-

stuur van het Gemeenschapshuis en

aan alle bestuurders van alle verenigin-

gen.

Wat dit afscheid betreft, hierover be-

richt het bestuur het volgende:

,,Wim van der Moolen, beheerder van

het Gemeenschapshuis, heeft besloten,

zijn functie als zodanig te beëindigen,

liet bestuur wil dit niet ongemerkt voorbij

laten gaan. Daartoe nodigt zij u uit hem
op zaterdagmiddag 14 november a.s.

lussen drie en rijf uur te bedanken voor

zijn jarenlang goede gastheer zijn van

oi}f.c stichting.

K.Sr.

Dienst, die soepeler optreedt tegen-

over zenders die geen porno uitzenden

en rekening houden met de voorwaar-

den van de reclame-code- commissie,.

,,Bovendien scheelt het wanneer je

geen andere nit/endincen stoort."

Janboel

Dat het momenteel in de piratenwereld

een ongestruktureerde janboel is,

wordt door hem volmondig toegege-

ven.

„De kwaliteit, zowel inhoudelijk als de

beeldkwaliteit, laat nog al eens te

wensen over," zo stellen de samenstel-

lers van de discussienota. Glimlachend

constateert Rob dat dit ook bij de
legale omroepen het geval is, anders

zou er niet naar de piraat gekeken
worden.
Een bekend voorbeeld noemt hij de

situatie in Engeland van zo'n vijftien

jaar geleden. Destijds opereerden er

meerdere piratenzenders, het ant-

woord van de Britse regering was het in

gebruikstellen van een nieuwe zender,

die uitsluitend goede muziek uitzond.

Binnen de kortste keren waren de
piraten verdwenen, omdat er voor hun
programma's geen belangstelling meer
was.

Een ieder die belangstelling heeft voor

de vraag of televisie- piraten bestreden

dan wel gedoogd moeten worden wordt
dus vanavond om 20.00 uur in het

Gemeenschapshuis verwacht om deel te

nemen aan de discussie.
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MeiiwiüZam
Metermode

ZANDVOORT - Sinds kort is in de Nieuwstraat een zaak gevestigd die speciaal in de hcUingstclUng zal staan van de

vrouwelijke bevolking, die ondertussen de weg al heeft gevonden, want Meiermode. de naam zegt het al, verkoopt

modieuze materialen voor zelfmaak mode.
Mevrouw Joke Eldering heeft een jarenlange ervaring opgedaan in de confeciic-industric met haar eigen atelier en kwam op
het idee, gezien de slechter wordende tijden, er ook wel belangslcüing zou zijn voor een zaak waar men behalve de stof,

ook deskundig advies kan krijgen.

Haar zaak heeft dan ook een grote sortering sloffen, naar de laatste mode, zoals berbers met kleurige rand dessins,

beeldschone wollen stof mei gouddraad doorweven, ruilen, lurex. Veel kleuren zoals lodengroen en wijnrood, alsmede

winterwit en de zo bekende folklore stoffen.

Groot voordeel is dat men er de fournituren er in de zaak zelf bij kan komen.

Er worden ook lessen gegeven.

Mevrouw Joke Eldering en haar assistente Pam Hangers starten met groepen van acht vrouwen die anderhalf uur les

krijgen, tarief is tien lessen voor ƒ 120,—

.

Het accent zal hierbij komen te liggen op de praktische kant van het zelf naaien. Iedere vrouw kan zelf beslissen wat ze wil

maken en wordt daarbij dan geholpen door beide dames.

Men moet geen officiële coupeusecursus verwachten, wel praktijk ,,Hoe zet ik de rils er netjes in"?, ,, Wal doe ik nu met de

mouwen?" etc.

Binnenkort begint men ook met de verkoop van patronen. Huishoud-naaimachines voor de leerlingen zijn al besteld.

Voor inlichtingen kan men bellen: 16703, maandags gesloten en vanaf dinsdag t^m vrijdag van 9.oo-17.00 uur geopend,

zaterdags van 10.00-17.00 uur.

Foto Europress

Weekenddiensten
Datum: 31 oktober-1 november 1981

ARTSEN:
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en

Ridderbos.

ARTS: B.F.J. Bouman, telefoon

15600.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Andersontel. 12058, Denth-tel. 13355,

Flieringa tel. 12181, Zwerver tel.

12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.

WIJKVERPLEGING: zuster Th. de
Roode, telefoon 16358.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.

Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,

Zandvoort. Tel. 02507-14437 b.g.g.

023-313233.

Burgelijke stand

Geboren: Daniel Lewis Mansel, z.v.

E.H.M. Powell en L.M. Lawn; René
Aart, z.v. A. Mentink en M.J. Egberts.

Gehuwd: R. de Roon en A.M.L. Hof-
land; G. Wirth en M. Rodenbecher;

D.J. van Aacken en E. Steegman.
Overleden: Praskovie Ivanovna Bon-
dareff, geb. Simonoff, 86 jr.; Teunis

Koper, 79 jr.; Dine Grada Meijer, geb.

de Wit, 76 jr.; Dirk Vleghert, 83 jr.;

Willemijntje Nijman, geb. Auener, 86

jr.; Everdina Gennissen, 60 jr.

kerkdiensten

Hervormde kerk. Kerkplein: 10.00 uur

ds. C. Mataheru (crèche aanwezig).

Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur

Jeugdkapel.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:

10.00 uur ds. P. van Hall; 19.00 uur

dienst door medewerkers van de Ge-
meenschappelijke Werkgroep.
Woensdag 4 november: 19.30 uur ds.

P. van Hall, dankuur voor gewas en
arbeid.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-

straat 15: 10.30 uur prof. dr. A. van

Biemen van Bentveld, (Ned. Hcrv.).

Rooms Katholieke kerk. Parochiekerk

St. Agatha, Grote Krocht: zaterdag 31

oktober: 19.00 uur Eucharistieviering

met orgel en samenzang; zondag 1

november: 8.45 uuur Stille Eucharistie-

viering; 10.45 uur Eucharistieviering

met medewerking van het St. Caecilia

kerkkoor,

Radiokerk Blocmendaal, Vijverweg

14: 9.30 uur ds. J.A. van Arkel van

Blocmendaal; 19.30 uur ds. L.J.

Boeyinga.

Nieuw Apostolische kerk: tot nadere

aankondiging zondag 9.30 en 16.00

uur, woensdag 20.00 uur diensten in

gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-
Noord.

Volle Evangelie Gemeente: zondag-

morgen 9.45 uur: dienst in gebouw
Voorstraat lUÜ te Katwijk aan Zee.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel. 023-320202 (dag

en nacht).

POLITIE: telefoon 13043.

BRANDWEER: telefoon 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND
Ongevallen 023-319191, besteld ver-

voer tel. 023-319277.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze

hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten aan verbon-

den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp tel.

17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot

12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus

100, 2040 AC Zandvoort.

STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD: telefoon 18083.

WERKLOZENCOMITÉ
Spreekuur iedere maandagmorgen van

11.00 tot 12.00 uur in de openbare
bibliotheek. Op dat tijdstip ook telefo-

nisch bereikbaar onder nr. 14131.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-

straat. Eerste en derde woensdag van

de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem. Tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u

die nodig heeft bij acute problemen.

WATERSTAMDEN
ZANDVOORT - De waterstanden

voor de komende week:

Langs de Vloedlijn

Het doet een mens goed
zo af en toe te constateren

dat Sinterklaas nog echt bestaat

HW
4.03

4.31

5.04

5.39

6.13

6.51

7.31

8.30

LW

0.15

0.46

1.17

1.45

2.16

2.53

3.45

HW LW
16.16 12.08

16.51

17.23

12.31

13.04

Datum
29 okt.

30 okt.

31 okt.

1 nov.

2nov.

3 nov.

4 nov.

5 nov.

Maanstanden: donderdag

EK 2.09 uur

Springtij op donderdag 29 oktober

17.49 13.37

18.24 14.04

18.59 14.35

19.46 15.2.S

21.13 16.24

5 november

Tweede concert in

serie A van IVPO
KENNEMERLAND - Op dinsdag 3

november a.s. geeft het Noordholland-
se Philharmonisch Orkest het tweede
concert van de serie A in het Concert-

gebouw te Haarlem, aanvang kwart

over acht. Het orkest wordt geleid door
Roelof van Driesten. De solist van deze

avond is de violist Ulf Hoelscher. Het
concert wordt geopend met de Symfo-
nie no 16 van Haydn. Vervolgens

vertolkt Ulf Hoelscher het Vioolcon-

cert van Sibelius. Na de pauze brengt

het orkest de Symfonie no 6 ,, Pastora-

le" van Beethoven ten gehore.

ZANDVOORT - Dinsdagavond 3 no-

vember komt de commissie algemene
zaken /ruimtelijke ordening bijeen om
te spreken over de verdere plannen van
de Canadese Hordo ten aanzien van
het circuitterrcin. Er werd een brief

ontvangen op 15 oktober die op 22

oktober door het college werd beant-

woord.

In dit laatste schrijven werd voorlopig

negatief gereageerd op enkele voorstel-

len.

Bovendien zal op verzoek van Gert
Toonen worden gesproken over de
verkeersveiligheid rondom de Zand-
voortse scholen.

Aanvang 20.00 uur.

Ruilbeurs

ZANDVOORT - Bijzonder veel an-

sichten van Zandvoort van vroeger kan

men ruilen op de beurs die a.s. zondag
1 november wordt gehouden in het

Schalkcrerf te Haarlem. De afdeling

Kennemerland van De Verzamelaar
houdt dan namelijk een ruilbeurs voor

munten, postzegels, etc. etc. Het Schal-

kcrerf is aan de Bcrnadottelaan, toe-

gangsprijs niet-leden, ƒ 1.2.^. kinderen

ƒ 0,25 en leden cratis. Inlichtinucn:

(023)-337988.

ZANDVOORT - In restaurant Le
Dauphin (Bouwes Hotel) zal dit week-
end wederom een aantal artiesten op-
treden. Onder het genot van een
drankje of een diner kan men luisteren

naar en dansen op de muziek van
organist /pianist Bob Mata op vrijdag-

avond 30 oktober en naar het orkest
Gladys and the new Five op zaterdag-
avond 31 oktober. Op zondagavond zal

het Combo Rinus van Galen wederom
optreden. De toegang is voor alle

avonden gratis.

Op 6. 7 cii 8 november is er in het

Bouwes Hotel een wervelend Country
& Western festival. De Nederlandse
groep Early Bird staat borg voor een
uitstekende show op vrijdagavond en
zaterdagavond 6 en 7 november. Op
zondagavond 8 november treedt de
groep John Williams and the Pride of

Texas op. Geen toegangsprijs.

Jazz in Z
ZANDVOORT - De Midgcioun .la.'/

Band komt ook in de winterm,landon

naar Zandvoort. Op .M okin'icr, 14

november en 12 december wordt deze

groep verwacht in 't Wapen aan het

Gasthuisplein. Aanvangstijden ^an de-

ze avonden zijn 9.01) uur. Het program-

ma omvat een herhaling van het ,.]au.

bchind the bcach 1')S1" programma,
daarna een vcr/ockpnigramma.
Hilli B. .[ackct is de leider saxophonist.

Peter Loss tronipctlist e;i Japic Schot-

vanger de drummer. Frans von Ronde
bespeelt tic bas terwijl Johann Sebas-

tiaaii T-boiie als pianisl-entertaiiier op-

treedt.

Vrijwillige Hulpvérlêhihg

17373
MENSEN hdpwi MENSEN

Emi rsddlrnislijntje.
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's Lands grootste kruidenier blijft

agere varkens-

Grote Krocht 9-15

1,50

opde kleintjes letten.

Leuke
droogstukken

te koop bij:

ERICA'
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT.

Banketbakkersijs

voor een aardige

prijs bij:

Aart Veer
Grote Krocht 23

^m^mmmmzAmiDAGyooRDEEL

Borstlappen
kilo IjSjÖS" -k

Magere varkens-

rollade *in oc
kiioj^Tec. iU,«l9

RUNDERHART

nu 5#BWÏ#y

'^^^

Rosbief lappen

küoiarecr IDjrvO

Stukje rosbief

17,95

Tongeivorsf

;;?: flf'ouderham

.GefiradenrosWe

Aart Veer

niet vergeten

lekkere pizza's

eten.

Grote Krocht 23

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

2 november a.s.

verkoop staatsloten

Uw adres voor:

BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN
KANTOOR-
ARTIKELEN

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOnO

0.95:

isoi

19S

GROTE KROCHT ) Inamwt A.H.)

Hwmtidt: Bmnimg It; - HMrtm ^olmiiiktAoA (Mtni0a Ouh GikM -

Hli(Da: HariifetiiM (3 -lim: MMi*«iinni BUhB !>,

Te huur:

gemeubileerde

KAMER
Te bevragen bij:

02507-16033/15182.

reisbureau

HMMM
Lid ANVR

voor u een extra zekerheid REISBUREAU

Grote Krocht 20, Zandvoort, telefoon 02507-12560/13203

HETENIGEECHTE TROUWBEDRIJF
Wij kunnen u bieden:

^ De bekende witte Mercedessen

^ Mercedes Old-timer 1935 type 320

5)« Trouvvkoetsen bespannen met 2 of 4

paarden

Ook in combinatie mogelijk

Reductie voor 65 + ers.

Van 9.00 tol 14.00 uur en van 19.00 lol 24.00 uur binnen het rayon Heemstede,
Benncbrock, Haarlem, Aerdenhoui, Vofielcnzang, Bentveld en Zandvoort,

Taxi Centrale
Grote Krocht 18, Zandvoort, te\. 02507-12600
Zandvoortsclaan 140, Heemstede, tel. 023-242400.

Ffash blijft deze winter open.

Kom kijken!
Dr. t/m vr. 10.00-18.00 uur.

Za. 10.00-17.00 uur.

Rijwielhandel BOS
vooro.a.

Empo. Union. Gicom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KISsleutelservice

en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

W/j re/ken het u aan!!!

En u hoeft bij de kassa niet in de rij te staan.

En gratis deskundig advies

Wezenbeek

Grote Krocht 28
AD\/£RTEREN^

DOtT
VLRKOPLN

Nieuwe fit

^T ^ T 'T T"^

gst
'^

* CAPUCIJNERS Uit grootmoederstijd, «K

«i «. .. ^^ ^^_ « « .^ ^^ ^«. ^ ^.^ ^ * WITTE BONEN verpakt in puntzak J
j

-t ^ - -. . ^^ ^ BRUINE BONEN voor een J
£ jjm. J-w j MMBtfa B^^L^^i^^Wilk ^ LINZEN ouderwetse prijs bij: ^
-KDGUIV UCrUdl "" GRAUWEERWTEN AARTVEER ¥
4C l*^^^^^" ^ ^P»-^^» ^^^m^m m

^ KIKKERERWTEN , Grote Krocht 23. telefoon 14404. ^

Te koop:
massief eiken

BOERENTAFEL
65x123 cm,
blad 4 cm dil<,

hoogte 38 cm
f250,-

Tel. 02507 - 1 31 93

VOUWBEDOEN
v.a. 119,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

Tel. 1 77 51

TE KOOP:

VRIJSTAANDE

VILLA
met aangeb. zomeriins

Tuin voor en achter.

Leeg te aanvaarden.

Kostverlorenstr. 71.

Tel. 02507 -146 56

FSuwelen kostuums
In de kleuren marine en grijs 298,00

|SRÉeWiZi:iM(t^VÖQR:.X
TEL. 1 31 36

AUG. V. d. MIJE
Marlsstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- en

AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
woningstoffering

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

Voor al uw bruiloften en partijen

Paviljoen ,,De Vijverhut''
Vondeliaan 46 - Zandvoort - Tel. I 25 38

GEEN ZAALHUUR! Korting bij contante betaling.

'^ il"""! - KtB*
>• •.•iLj,,liUinaia

Schuitengat 7,

telefoon

13212
autobrand-leven

alle verzekeringen

Foto Queile
Cüm.,liiui loto/filrn

übbcjrli :.iint, voordtiliy

.iffiriikkt'ii v.n

ont-.vikkc'li.'n.

DROGISTERIJ

MOEREIMBURG
Hallestraal 8.

Zandwoorl.

Drogistarij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel.02507-1 61 23

Groenteplanten met kluit

Groente- en bloemzaderi

Zaaigrond

Jiffypots

Bcs(rijclings- en

bemcstingsniiddclen

Tuinbonodigdhedcn

Kwekerij P. van Kleeff

Van Stolbergweg IA, Zandvoort,
telefoon 17093.

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Indisch Restaurant

HONG - KONG
^ m -^ t-

Hsltestr. 69 hoek Zeestr.

Zandvoort tel. 02507-17897

SPECIALE AANBIEDING

Indische rijsttafel

+ koffie, per persoon all-in

ƒ15.00

A-JTDELE
ASSURANTIËN

Grannetia
GELD LENEN NIET DUUR

Bedrag

5.000.-

10.000.-

15.000.-

20.000.-

25.000.-

48
mnd
151.31

289.87

428.42

566.98
705.54

60
mnd.

130.29

247.87

365.45

483.03

600.61

96
mnd.

184.87

270.99
357.11

443.23

120
mnd.

163.87

239.50

315.14

399.77^
12

Ie en 2e hypotheek tot 125% mogelijk,
Informeer eens.'

Helmerstraat 11 - Zandvoort,
telefoon 02507 - 12150.

Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
telefoon 020 - 223456.

ST.-NICOLAASAANBIEDING:
Boek uw afspraak vóór 25 november a.s.

Serie van 6 kinder- of

familiefoto's in professional kteurv.a. . 45,"
Echt iets aparts. NIEUW VOOR ZANDVOORT.

1 Gratis vergroting van de leukste opname.

Ook voor UW pasfoto's en huweBjksfoto's.

5 MINUTEN POSTERFOTO
in de Kerkstraatgalerij -Zandvoort

Tel. 1 89 97

Nu series postzegels!

/UPPORT
AUTOMATISERINGSADVIES

Wij leveren:
• Micro-computersystemen voor bedrijf en
hobby (o.a, Apple en Commodore)

• Kant-en-klare programma's voor vele

toepassingen
• Programma's op maat
• Systeem-analyse en programmering
• Deskundigadvies vooral uw
automatiseringswensen

Postbus 520 - 2040 EA Zandvoort
Tel. 1 76 25

m
m
m
m
m
m
m

^^^^ff lüfr**• i»«- »>«• ^«c-%*^ -^«i^fr^fr^«-^t(

Myrna Bruynzeel ^
Gedipt, schoonheidsspecialiste 1^1 j^ %%

(S.ivas). iftkfit
Kosivorloreii.siraai 89. '^iV^tk

Zandvoort, lelcfoon 14692. 0^*|
Behandeling ook 's avonds ^

(naalspraak). wJ|4^

Dcpo-siiairc: Dr. Eck.sicin-Lady Roso. |3^

Uw ddtes vooi

dast. housen, pantics,

knie en enkcistuliken,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

Marja en Piet zijn weer terug van vakaiitie en

WEER GEOPEND VANAF VRIJDAG 30 OKTOBER.
alle dagen tussen 12.00 en 20.00 uur.

HOEK VAN LENNEPWEG EN TOLLENSSTRAAT - TEL. 1 74 01

Doe een goeie gooi
met een bloemetje

van

BI.OKMKNHULS

J. BLUYS
llullt'MraiiI (i.S . /.uiul\ii(irl

I cl, «25(17 . 1 2(1 0(1

i)f N, ciuilisi \<)(>r (1/ iiM- /)laci>iwcrken.
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DONDERDAG 5 NOVEMBER 1981

Dat het circuit in het middelpunt van de belangstelling staat bleek wel uit de overweldigende belangstelling óók in de hal van

het raadhuis, waar alle in allerijl geplaatste stoelen tot de laatste bezet was. (Foto Europress).

'&ffMBi i mmemer, mme «p»

ZANDVOORT - Het werd een drukbe-

zochte vergadering van de Federatie

Handelsvereniging Hanze op donder-

dagavond 29 oktober in Hotel Keur.
Niet alleen leden, maar ook andere
belangstellenden waren gekomen, om
wethouder Aukema te beluisteren die

een causerie zou houden over de finan-

ciële situatie van de gemeente.

De vergadering stond uiteraard in liet

teken van het circuit en de pas verstrek-

te leningen van de ministeries van

CRM en Economische Zaken. Pas

enkele dagen later zou blijken dat de
circuitsituatie niet zo zwart / wit was als

men donderdagavond vermoedde.

Bungalowpark

Wanneer het circuit als autoraccbaan

ophoudt te bestaan, dan is het Zand-
voortse bedrijfsleven zeker géén voor-

stander van een bungalowpark; men
venvacht dan niet dezelfde omzet te

behalen.

Als een deel van het circuitterrein

wordt ingericht als bungalowpark dan
zal een betere spreiding van de inkom-
sten voor de middenstand optreden,"
was de stelling van de wethouder, een

(Advvricnlii')

mening die niet door het bedrijfsleven

werd gedeeld.

,Jk heb meerdere malen in een bunga-
lowpark vertoefd, maar ben nog nim-
mer in het dorp zelf geweest. Op zo'n

bungalowterrein heb je winkels, restau-

rants, een zwembad, een golfbaan, ik

noem maar wat," aldus een der aanwe-
zigen, die van mening was dat Zand-
voort de toerist toch een dergelijk park
zou moeten bieden uit het oogpunt van
concurrentie. ,.Wanneer de toerist ki-

lometers naar het dorp moet lopen
voor dagelijkse boodschappen, vergeet

het maar. die nemen het van thuis mee
uit de supermarkt."

Grand Prix

De wethouder bracht naar voren dat de
middenstand zich blind staart op de
inkomsten van het circuit, met name de
Grand Prix. ,,Ik weet dat een aantal

hotels en pensions inkomsten uit de
Grand Prix heeft, maar men moet zich

toch anders richten," aldus Aukema.
Daartegenover zette het bedrijfsleven

vraagtekens. .,Het is niet alleen de
Grand Prix. maar al de andere aktivi-

teiten die ongemerkt op het circuit

plaatsvinden. Neem bijvoorbeeld de
Duitse BMW-ciub, die op 21 mei een
evenement op het circuit heeft gehou-
den. In het dorp werd voor drie dagen
voor 1200 man logies geboekt," aldus

Sicm Waterdrinkcr.

De Zandvoortsc middenstand neemt
liever het zekere voor het onzekere;
tegenover het argument van de wet-
houder dat een badplaats het ook van
het strand en de zomer moest hebben,
kozen ze voor de Grand Prix, ,,omdat
je die in eigen hand kunt houden en de
zon niet."

Seizoenverlenging

Ook de seizoenverlenging van bepaal-

de aktiviteiten kwam ter sprake. Auke-
ma is van mening dat de gemeente ook
de taak heeft om de toeristenindustrie

te bevorderen. Deze uitspraak kwam
wat vreemd over, omdat bij het begin

van de vergadering de evenementen
over 19cSI ter sprake waren gebracht
door het bestuur.

Het afgelopen jaar werd tweemaal
door het bedrijfsleven een braderie
georganiseerd, die bijzonder succesvol

is verlopen. Bij het aanvragen van de
tweede vergunning is door het gemeen-
tebestuur echter naar voren gebracht
dat het marktwezen geen medewerking
meer in de toekomst mag verlenen.

Dus geen speciale attrakties er meer
tussendoor, terwijl ook in het kader
van de bezuinigingen een verschil dient

te worden gemaakt tussen commerciële
en idieële evenementen, waar het de
medewerking van de Dienst PW be-

treft. (Plaatsen dranghekken, extra

schoonmaken straten en pleinen. Voor-
gesteld is door verschillende raadsleden

de kosten van de commerciële evene-

menten op de organisatoren te verha-

len, red.).

Feestweek

Wel wordt overwogen het komend jaar

he' b'.'gin v;in Ivjt sei/oen nieuw leven

in Ie blazen door het houden van een
feestweek, deze zou dan op 30 april

moeten beginnen.
Ook de wielerronde in dezelfde perio-

«.le is voor herhaling vatbaar, doch men

voelde niets voor het uitbreiden van de

Grand Prixweek die dit jaar in Noord
werd gehouden.

,
.Tijdens de Grand

Prix is het druk genoeg in het dorp, dan
hoeven wij er geen extra drukte bij".

Nu is het alleen nog maar afwachten of

er inderdaad nog een Grand Prix komt.

SPOEDVERGADERING WAS

oekomst cir

ZANDVOORT In de spoedvergadering

van 3 november die werd uitgeschreven

naar aanleiding van de besluiten van de

minstcrics van CRM en EZ een lening te

verstrekken aan de Ccnav en waarin de

raadsleden gevraagd werd zich uit ec

spreken over de toekomst van het cir-

cuit, is nog geen besluit genomen.

Na het bekend worden vorige weck van
de eventuele leningen aan de Cenav
door de beide ministeries, op bepaalde

voorwaarden, is door het college een
bezoek gebracht aan de het Ministerie

van EZ waar een gesprek werd gevoerd

met de staatssecretaris de heer P.H.
van Zeil, de heer De Boer (ambtenaar
op het minsterie van EZ, directoraat

toerisme c.a.), de heer Jorritsma (mi-

nisterie CRM) en nog twee heren

verbonden aan deze ministeries.

Conclusie bezoek

Na uitvoerig beraad werd afgesproken

dat getracht zou worden op 3 november
het oordeel van de raad te krijgen over

de toekomst van het circuit. Om tot een

verantwoorde besluitvorming te komen
zou Zandvoort ontvangen:

- de tekst van de overeenkomst tussen

de Cenav en het Rijk, een schrijven

waaruit onder andere 20u blijken dat

uiterlijk in 1985 een vervangende

circuit-accommodatie beschikbaar

komt, zodat het circuit per 31 decem-

ber 1985 gesloten wordt.
- Dat op basis van het zekere einde van,

de geluidsoverlast bü voorbaat mede-

1 november
ZANDVOORT - Een week nadat

hij officieel in ons land aankomt,

houdt sint Nicolaas zijn intocht in

Zandvoort.

In tegenstelling lot andere jaren zal

de intocht dit jaar in het winkelcen-

trum Noord heginnen. Hij wordt

daar om 12.30 uur door een dele-

gatie ontvangen.

Omstreeks 13.00 uur vervolgt Sint

zijn tocht naar het centrum, waar

hij om 14.00 uur door de burge-

meester zal worden ontvangen. Dit

duurt allemaal vrij kort, want Sint

heeft namelijk een grote verrassing

in petto voor de jeugd van Zand-

1 oort.

Sint vertrekt vanaf hel bordes di-

rckt naar het Dolfirama, waar hij

ten grandioze middag zal bijwo-

nen. Deze middag is het Dolfirama
namelijk alleen bestemd voor de

Zandvoorise kinderen in de leeftijd

i an 3 tot 12 jaar (moeders mogen
met de kleintjes meekomen). De
jeugd heeft gratis toegang. Er
wordt een dolfijnen-en zeeleeuwen-

show opgevoerd, er is een optreden

van een echt zwarte Pieten orkest

tn de komische groep de Mario's.

Wanneer we goed zijn ingelicht is

er voor de brave kinderen nog een

klein geschenkje. dus heb je een

goed geweien, haast je dan naar het

Dolfirama.

Sint Nicolaas zal op zijn schimmel
zijn intocht doen, en wil je niet de
hele route vanaf Noord meelopen,
wacht dan op het Raadhuisplein,

wani daar speelt een zwarte Pieten

orkest, en wordt je op de hoogte
gehouden waar Sint zich op dal

moment bevind.

^^olgcnde week volgt de route die

Sint vanaf Noord naar het Cen-
trum zal volgen.

lAdtfriciilii'l (Ailrcrteiilic)

Voor verantwoorcf

beleggen, boekhoudingen,
verzekeringen,

financieringen en
belastingzaken

Mevr. C.P. Boon

Kantoren te Zandvoort,
Heemstede en Lisse.

Tel. 02507 -17699.

werking wordt verkregen bij het rea-

liseren van woningbouw in het zoge-

naamde bestemmingsplan Rein-

wardLstraat.

- Dat al het mogelijke zal worden
gedaan om te bereiken dat de Cena-
v/Vomil (Ministerie van Volksge-

zondheid en Milieuhygiëne) geen be-

zwaar maakt tegen woningbouw bin-

nen de geluidshindcr-zoncring van
het circuit,

- Dat de Cenav bereid zal worden
gevonden om het racen in Zandvoort
uiterlijk in 1985 te beëindigen zonder
dat door de gemeente ter uitvoering

van de bestaande overeenkomst een

schadeclaim moet worden voldaan
aan de Cenav.

Notitie

Wèl het enige dat op tijd voor de
raadsvergadering arriveerde was een
notitie van EZ/ CRM, zonder brief-

hoofd of datering, waarin deze punten
niet exact zijn weergegeven.
Wèl is duidelijk geworden dat de Ce-
nav géén lening zal ontvangen wanneer
de gemeenteraad van Zandvoort hier-

voor geen toestemming verleent.

Het standpunt van D'66 (Nel Vrcug-
denhil) verwoordde zonder te veel uit-

wijdingen het standpunt van de college-

ondersteunende partijen (PvdA, CDA,
Inspraak Nu en D'66), dat van alle

door de gemeentesecretaris genoemde
punten vrijwel niets is terug te vinden
in de notitie, ,,Waarbij men zich af kan
vragen hoe groot de waarde is van
toezeggingen, wanneer hiervan in de
notitie nauwelijks iets terug te vinden

is, zodat men het in Den Haag met ons
eens zal moeten zijn, dat een verant-

woorde besluitvorming niet mogelijk
is", aldus Nel Vreugdenhil.

Ook het CDA (Richard van As) vroeg
naar keiharde afspraken, die niet terug

te vinden zijn in de notitie.

Eisen

Hoewel voorzitter Machielsen de raad

duidelijk trachtte te maken, dat men nu
eindelijk als gemeenteraad aan Den
Haag harde eisen kan stellen bij hand-

having van het circuit tot 1985, bleven

de raadsleden van de college-onder-

steunende partijen, hardhorend voor

dit gegeven. Men borduurde verder op
de toekomstige wet op de geluidshinder

en de onverstandige beslissing van Den
Haag.

Compromis

De enige fraktie die wel iets voelde

voor het door het college voorgestelde

compromis was de VVD-fraklic. Ook
hier is men tot de overtuiging gekomen
dat het circuit niet meer tot in lengte

van dagen te handhaven is en wilde wel

graag uit het vuur slepen wat er in zat.

Hiertoe werd door Jan Jonsma een

motie ingediend. Hiermee was Flierin-

ga het niet eens. Hij wilde de motie niet

Verkiezing

wijkraad

ZANDVOORT - De Stichting Wijk-

raad Nieuw-Noord roept de bewoners
van Zandvoort Nieuw-Noord op om
een definitief bestuur voor de wijkraad

te kiezen op maandag 9 november a.s,

in het wijkgebouw 't Stckkie aan de

Fahrenheitstraat 7, en wel van 's mid-

dags 12. (K) uur tot 's avonds 22.00 uur.

Direkt na de stcmbussluiting cm 22. IK)

uur zullen de stemmen geteld worden.
Deze telling is openbaar en kan door

iedereen die belangstelling heeft wor-

den bijgewoond.

De kandidatenlij.st is alfabetisch en ziet

er als volgt uit:

mevr. J.M.H, van den Bcrg-Koppen:
de heer M. van den Berg; de heer J.W.

Ewoldl Sr.; mevr. M.S. Ewoldt-Hid-

des; de heer J. van der Oord; de heer

Fr. van Rhee; mevr. H. Risseeuw-

Eckclboom; mevr. M. Wallig en de

heer A. van Zwol.
Stemgerechtigd is iedereen die de leef-

tijd van 18 jaar bereikt heeft en

woonachtig is in Zandvoort Nieuw-

Noord, d.w.z. de wijk lu.ssen Keesoni-

straat, Limiaeusstraal, Van Lennepweg
en Vondellaan.

• -'toöwstraat '8* 'A«i8me«r|i

behandelen en wilde zelf een motie

indienen om stemming van de VVD-
motic te beletten. Na de gebruikelijke

schrecuwpartij van de huisarts, werd
tot een schorsing besloten, waarna
Inspraak Nu kwam met een voorstel

van orde (door de enige terzakekundi-

ge vliegensvlug opgesteld (Ingwcrsen)

waarin werd verzocht de motie van de

VVD wèl te bespreken, maar niet in

stemming te brengen. Omdat dit voor-

stel werd aangenomen, maar de VVD
niets voelde voor een gesprek, ver-

dween de motie genii.sloos van het

toneel. Op dit moment kwamen de

college-ondersteunende partijen met
een motie, die men al de gehele avond
gereed had. waarin werd verzocht de

notie uit Den Haag voor kennisgeving

aan te nemen, op grond van de al

eerder door Nel Vreugdenhil verwoor-

de bezwaren. En... men ging over tot

de orde van de dag, dus géén uitspraak

over het circuit.

• Commentaar op de spoedvcr-

|j;aderins die op dindaj^avond 3
j

november werd gehouden, (pa^.

3)

« He) Dolfirama dicht? Trai;ier

.Slootrnakcr is het hier helemaal
|

niet mee eens.

iLees hel interview met deze bc-

Jan^'hebbcnrte /gedupeerde op
j

pas- 3.

<
V

^^ .SAij^^i-^ S^M.i^ .^.^.^^.t t ''joi- ^ü,. .. j

Trainer 'Hootmnkcr trac ht stemmen ti
|

H innen in zijn strijd '^oor het Dolfira-

ma, met een aanklacht bevond hijl

zich tussen het publiek op de onlangs^

gehouden spoedvergadering.

» Nét naast de zege greep de E

Zandvoortse Hockey Ciub, ook

verlies voor het zo goed draaiend l

Hong Kong, nederlagen voori

voetballers en baskctbalsters. ge-

lukkig goed bericht van De Zee-|

schuimers (.sportpagina). b

ZANDVOO F^T - Reinier GoU
uit de Frans Zwaanstraat in

Zandvoort heeft zijn studie

tandheelkunde aan de C'C-

meentelijke Universiteit van
Amsterdam met succes be-

kroond.

Vrijdag 30 oktober ont\'ing hij

zijn bul, en op dinsdagmorgen
3 november vertrok Reinier
Goil naar de kazerne, want
voordat hij aan een praktijk

kan denken, moet hij eerst zijn

militaire dienstplicht vervullen.

Wellicht dat hij daar de nodige
ervaring zal opdoen. Succes en
Proficiat.

Let op:

I'oto Kuropress.

ZANDVOORT - Het is nog wel even wennen in de Noordhuurl. waar sinds

enkele weken nieiiuc verkeersregels ^an kracht zijn geworden. Het aiilonia-

tisch in- of uitrijden van bepaalde stralen kan niet meer, men moei e\cn
opletten, en attent zijn op de gewijzigde verkeersregels, llieroiulcr volei een
opsomming van straten en wegen waar de verkcer.M egels werden ticvsijziyd.

Thans is de toegestane rijrichting in de:

• Stationsstraat van de l'rinsenhofstraat naar de /.ftstraat;

• Brugstraat van de Zeestraat naar de I'rinsenliolslraal;

• Spoorbuurtstraat van de I'rinsenhofslraat naar de .\chler\sL'g-SvvaluiNtraat;

o Achterweg van de Ilaltestraat naar de Swaluestraat;

• Swaluestraat van de Achterweg naar de Prinsmhufstraat;

» Prinsenhofslraat vanaf de Hurg. Kngclherlsslraat lot Slationssiraal en virtliT

in beide richtingen

o Noorderstraat van .\giu'tas(raat naar burg. Kiigelliorlsslriüit;

• Agnetaslraaf van Kruissiraal naar Sar.drinaslraatt;

• Sandrinastraat van Agnctaslraat naar Wageniiiakcrspad;
o Wagenmakerspad van l)orps|)loin naar Hurg. Kngelbcrlsstraat:

• Kruisstraat van l'akveldstraat naar fïaslliuispk'in;

• (ïasthui.ssiraat van (Jaslhuispliin naar Ki)/eni)iH'lslraal;

o Uozenobelsiraat van Kruisstraat naar S\ialuestraal:

o l'aUveldstraat van Si'alueslraat naar IVinsenluif'straal:

» .Smedcslraat >an Kruisstraat naar (Jaslliulsslraal;

• Uozenobelstraat tussen Noorderstraal en Kruissiraal, hehalve voor molor-

voertuigen, in beide richtingen.

Woonerf

Ook heeft het geticclle (unslciten iKmr i\c Sw.fliK-sir.i.il. Je rrin-.L-nlKi!v;t:i:it. Je
Kruissiraal en het (ia>Iliüis|ilein de heslenimnm ..unoncrl" inkici^-n, liet

verkeersgedrag in een wooneii is alwijkeni' \,iii ilc nornuilf vcikcciMc^cIs, op
wegen binnen een woonerf golden hijvooi becKl ile v()li;i.-iHio hcivilinecii.

• Men mag overal lopeti en kinderen k\iniun i>voral sptlvii.

• Auto's moeten sla|)\ovts rij(ki\. hrdninars en tUlsers ixik.

• Iteslinirders mogen voetgangers iiiel liiiidereir, maar lovlgangers en speliiule

kinderen mogen auto's enz. ook niet lege iilioudeii of oiniodii; lielcntmeren in bun
doorgang.
• Parkeren Iiinnen een woonurf is \erhiKkii. hi'halve op (liuirloe kenbaar ueniaaktu

plaatsen.

• \'crkcer van rechts heeft altijd \(M>rraiig. ongtaelil di' categorie Aoertuigen.
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Toi oii/t iroii onisitlicMi>. virmiiKn \si| cItI itn i;i.\otn

\ incLii Tuio oni,i-\ il is o\i.rli.c1in oii/l Ikm. m luiKki.

nwssMini Rs

111 ck lci.riijil <..ui -^0] 1 ir

M \1 SiKidirs V

Cl 1 H Smideis
1 C \I SiiLicii-rs

^ I Sni.idi.rs

! N Siitukrs

M ril V Hunnik

liuiinik

JolniiiiLsbiiri' /uidAtnki
okiobtr 1'JSl

McJ(. nimcns ,'ijii \clc vrienden /ulkn wu bi| de leraarde

hcsK-llint, a iii«t/ii /iin in loli iiirii-shiiri, /uid \lriki

nANKUCTUlGING

A in ilkn dic in welke vorm din ook bchngstcllinc heb
bm LLtoond m hel o\crliidcn \an niijn Iic\c vrouw en on/e
iiKHder beltiit-en wij liicrmtdc on/c oprti.hlc dank

IJ II jllcr na im

1 fan u c A

7indvoort nmemhcrI98l
KonnKstra U 'i'i

DNNKBl TUIGING

I inLs dc/L vvci: ui! ik ledtrccn bcdinkcn voor de vlIc

k 1 irleii hiocnitn en fruiiin inden tijdens mijn verblijf in

liet /icKenluiis

In hel bi|/ondcr alle bewoners v in de Bun Beeekrii iii

6lrT ii He! wjs geweldig

>i' i Diiijn

\ondcl!aan42

HARTELIJK BnD\NKT

Per I november j) heb ik mijH dagelijkse wcrk/aamhedcn
Op het eireuit beemdicd Daarom wil ik nu alle /andvoorise
inwoners dank/ct. en die mij in de afcclopcn jaren op
enigerlei uij/e da idwerkelijk hebben (.cholpen moreel
testeund of inders/ins op de been gehouden m de ' strijd

'

om he! Circurt van 7andvoort

Allemaal heel hartelijk dank voor uw onmisbare steun

Als kersverse strandpachter /al ik u v inaf maart 1982 graag
als gast welkom heten bij strandpaviljoen nr 9 (bij de
rotonde) Tot dan'

Johari Beerepool

Heden is geheel onverwacht, van ons heengegaan oiizc

lievi V ider sehoonv ider en lieve opa

JOHANNtSTHFODORLSiNIJS
weduwnaar van Wilhclmma Petronclla Koopal

opdelcettijdv in 71 jaar

Zand\ ouri

M C HFI DOORN-NIJS
H HE.LDOORN

V J NIJS
A P M NIJS PUTTER

Haarlem
W P MASSOP-NUS
W MASSOP
en KLCINKINDEREN

7ANDVOORT 1 novcmbcrl98I
HelmerMraai 27

Correspondentie adres

Nicolaas Beetslaan 22 2041 NN Zandvoort

D< begrafenis heefl heden plaatsgevonden op de

A Igemene Begraafplaats Ie Zandvoort

Cursus dieren-ehbo

Dinsdag 10 november

start de cursus
DIEREN-EHBO, tijd 19.30-20.30 uur

Belangstellenden kunnen zich telefonisch

opgeven bij

Dierenarts Dekker,
Thorbeckestraat 17, telefoon 02507-15847

Per 15 november 1981 zal

dr. F.N. Ridderbos
zijn praktijk hier ter plaatse

beëindigen

De praktijk wordt voortgezet door

dr B F J. Bouman en dr G J.J Mol

Koninginneweg 34A te Zandvoort

Mijn vrouw en ik, willen een ieder, die in ons

vertrouwen stelde, bedanken
F N. Ridderbos

Kruisvereniging Zandvoort

Winteraktiviteiten 1981-1982
Lezing over alternatieve geneeswijze in het

Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1 te

Zandvoort (zijstraat Kostverlorenstraat).

Donderdag 12 november, aanvang 20.00 uur

onderwerp

ACUPUNCTUUR
Spreker H. van Brero.

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen

van vragen. U bent van harte welkom, de toe-

gang is gratis voor leden en met-leden

Speel nu mee in de

vernieuwde lotto!

Bij 3 goed al prijs!

Tevens voorverkoop van stnppenkaarten,

week- en maandkaarten
Sigarenniagaijn

J. Lissenberg
Haltestraat 9, Zandvoort

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

Handig voor uw sdioenea

SCHOENEN-

KASTJE
70 X 70 X 38 cm

139,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

Tel. 1 77 51

'4-V^ gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgcmeoster utin ?andvoort brengt ingc

volge aitikel 22 2e lid vin de Wet op do Ruim
lelijke Ordening tei openbare kennis dit de

gemeenteraad tiij bfsluiton van 27 oktober

l'^Sl op giond vin artikel 21 van de/e wet
heeft verkijjrd dat voor

1 net perceel Wiltielminaweg 38
2 het terrein Julnrasrhool/St Agathaschool

3 het tciie n Gioot Bentveld

beitemn ingspljnncn woiden vooilioreid

Genoemde besluiten liggen met biibehoiende

tekeningen wijiop met rode omli)ninede pei

celen 7i|n acingcgeven voor een ieder ter

gemeente'^ecretaiie (bureau volkshuisvesting

en ruimtelijke ordening) ter inzage

Zandvoort 30 oktober 1981

De Burgemeester voornoemd,
H Machielsen

V

% gemeente
zandvoort

bekendmaking
De Burgemfestei van Zandvooi t maakt bekend
dat met ingang van 9 november 1981 geduien
de 14 dagen lei gemeentesecretavie buicau
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor
ee.T ieder Ici iii/acjc ligt hot bouwplin lot hot

oprichten van 'j9 woningen op het lei rein van
do voormalige Julianaschool en de St Agatha
kleuteisf hooi gelegen aan de Biederodestraat
en de Lijstei sliaat

Gedurende de teimijn van de toi inzagelegging

kan een ledei schriftelijk bij burgemeester on
wethouders bezwaren tegen deze bouwplannen
mdie-^on

?andvoort 29 oktober 1981
De Burgemeester voornoemd
H Machielsen

w¥ gemeente
zandvoort

OPI Nli/\RI BtKCNDMAKING
HINDE RWbT

Burgemop ti r r n Wolhouder , vin Z jndvoort
gelet op irtikr I ^A 'e lid. onder c van de Wet
algcmonr br |) ilirigr n miliruhygiont maken
bekend d.il /ij voorntmms /ijn om op de aan
vraag van

1 Shell N( dri I ind V( rkoopmaatschappij
BV Hofpl'^in 20 t*^ Rollcrdam d d 13
maait 1981 ingrkomrn 13 april 1981
om vergunning ingevolge do Hinderwet
voor het uiltiieiden van een inrichting voor
hetontvinrjfri opslaan er iltappen van
vloeibarr motorbrandstof Ion inclusief
LPG (propaan) geletjen aan de Boulevard
Barnaarl tp Zandvoort, k.iJajtraal bekend
gemeente / indvoorl, seclK B no 7009
(ged ), dfwij/end Ie beschikken

2 Shell Nedorlund Vorkoopmaatschappii
B V , Hofplein 20 te Rotterdam d d 10
juni 1981, ingekomen 1 1 juni 198 1 , om
vergunning ingevolge de Hinderwet voor
hel uitbteiden/wijzigen van een verkoop
punt voor motoibrandstoffen gelegen aan
de Zandvoortselaan 351 te Bentveld,
kadastraal bekend gemeente Zandvoort
sectie B no s /3t)l ,7352 en 7354 positief
te beschikken

De ontwerp hese hikkiiigon en indere op de
aanvragen betiekking hebbende stukken liggen
met ingang Min 5 november 1981 lot 19
november 1981 vooi een ledei ter inzage
ter gemeentesecretarie, afd algemene zaken,
Swaluöstraat 2 te Zandvoort op weikdagen
van 8 30 12 30 uur, alwaar desgewenst
een mondelinge toelichting kan worden ver
kregen

Voorts liggen de genoemde stukken ter inzage
bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg te

Zandvoort, elke zaterdag van 10 00 14 00
uur
De aanvragei . alsmede degenen die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleic- ng van de aan
vraagen een ieder die aantoont, dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest kunnen
tot bovengenoemde datum gemotiveerde
schriftelijke bezwaren inbrengen naar aanleiding
van de ontwerp beschikking
Degenen, die een bezwaarschrift indient kan
verioeken zijn persoonlijke gegevens niet

bekend te maken

Zandvooit 5 november 1981
Burgemeostei en Wethoudeis voornoemd,
DeSecretaiis De Buigemeestei

V

iüüitiiiwat ik.T^eim&pmmiÊi^0immiiia

I ^oer^' • Wieywe oogst Spaanse navels aart veer *

^ »' zoet, sappig, om teeten en drinken, div. maten, zonnig geprijsd, weereen ster-rek!ame van: Grote Krocht 23- Telefoon i4404. ^

's Lands grootste kruidenier blijft

Deze week bij AH

Duitse week

Nieuw, donderdag, vrijdag

DEIlfiOSySTRATIE

TACO TR!0
Kom proeven

a/bert heijn *

Grote Krocht 9-15 Opde kleintjes letten.

Leuke
droogstukken

te koop bij:

'ERICA'
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT.

Te huur

Te bevragen bij

02507-16033/15182

Kalfsborstlappen

kilo 16 00 12.45

Kalfsroilade

13.45

Katfspoulet r: nti
kilo 9.«lll

Magere kalsriblappen

kilo 18 00 . .13.95

Magere kalfsfricandeau

\ktlo20 00 .. 15.9^

yy Kaifsschenkel

met been
kilo

Magere kalfsgehakt

10.95kilo 14.00

Kalfsfricandeau

kilo 26 00 19.00yf

lP°9ram2io
0.95

^'''''den
kalis--..

''^^

reisbureau

mmm
Lid ANVR , ^-^k:^
voor u een extra zekerheid reisbureau

Grote Krocht 20, Zandvoort, telefoon 02507-12560/13203

Riiwielhaode! BO
voor o d

Empo, Union, Glcom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KIS-sleutelservice

en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort

Grote sortering

kerstkaarten
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Bloembollen

Bloeiende violen

Erica

Winterharde
beplanting voor
bloembakken
Witlofpennen

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg IA, Zandvoort.

telefoon 17093.

*»^^l0l^m

ROOMBOTERSTAVEN
Proef het verschil

BAKKERIJ

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

FLOREXPO BV
Bloemenexportbedriif te Aalsmeer, ioekt zo spoedig

mogelijk

voor alle voorkomende werkzaamheden
Goede beheersing van de Engelse taal vereist en ervaring

met computer en telex Pact 220
Variabele werktijden

Telefonische inhchtingen FLOREXPO BV Legmeer
di|k 313 te Aalsmeer Telefoon 02977 40652

Benzineoorlog weerjpgelaaiil

gesmeerd
AfmOLDniRLAOF

BOTTCItDM*

GARAGE ELITE
Dr Schsspmanstraat 1/hoek Bredarodastraat

talafoon 16768 Gaopend van? 30 Z2 00uur

KORTING BENZINE

SUPER/NORMAAL • 7 CENT

Te koop aangeboden tn

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN. Royale

4-KAMER FLATS
op de Ie verd.: geheel gerenoveerd, met
nieuwe keuken, balkon voor en achter.

Vraagprijs: f 175.000.-

Op de 5e verd.: goed onderhouden

HOEKAPPARTEMENT
uitzicht over boulevard, strand en zee.

Vraagprijs f 2^.000.-.

Verdere mlichtingen •

CENSE MAKELAARS O.G.

Telefoon 02S07- 12614.

i^^^^^^^^m^^^0m
Men wordt alleen door zelfdenkcn overtuigd, daarom

latcR zo weinig mensen zich overtuigen

Ernst HohencmserJ1870 j954) __

HORLÓGÉRIE
C. WAANING
HET KLOKKENHÜIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

heeft crechter velen al van overtuigd, dat zijn

uurwerken in alle opzichten de toets der kritiek glansrijk

kunnen doorstaan Geen wonder' 't Zijn toch mcr(;cn
van wereldklasse'

Komt u eens kijken in zijn showroom,
't Is een belevenis.'

Eigen reparatie-afdeling

met elektronische apparatuur.

K

I

van lenf

ZANDVOORT

OPEL
5 cent korting

op superbenzine

5 cent korting
op normale benzine.

Mogelijkheid tot opening maandrekening.

Uw adres voor onderhoud en reparatie van uw
auto, ongeacht welk merk
Diverse occasions voorradig

KAMELINGH0NNESSTRAAT15-
ZANDVOORT NOORD - TEL. 15346.

Dagelijks geopend van 8.00 tot 17.15 uur,

zaterdags showroom geopend van 10.00

tot 17.00 uur.

Parttime

verkoopster
45 jaar, zoekt werk
voor2é3dagen

per week
Tel. 02507 -17463.

Te koop:

Massief eiken

eethoek
ca 70 jaar oud.

Mkl uiis^hiiillinr niti

kriMspooi r)suii.'li.ii

Pr n o I t

Tel. 02968-3471.

WONINGRUIL
Letystad/Zandvoort

Mooie 5-kamer

EENGEZINSWONING

Tuin op zuiden, gar.

GEVRAAGD
ruime 4- tot 5-kamer

WONING/FLAT

Tel. 03200-41735

TE KOOP

gasfornuis

(Etna)

In goede staat

Prijs 65.00
Tel. 02507-16156

Brood-0-Theek
vraagt voor haar vestiging in Zandvoort

vlotte verkoopster
ca. 18jaai

Aantal uren in nader overleg Heeft u zin om
in een leuke winkel zelfstandig te werken?
Bel ons dan even en vraag naar de heer

Telleman voor een informatiegesprek.

DEKKERS BAKKERIJEN BV
Grijpesteinweg 14, 2014 KX Haarlem,

telefoon 023-241580

^fl
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Het Ncdtr! indsc Sleutel- en

Slotcn/spceialistcn C.ildc is door Lipb

Sloten Fabnekcn b v ah sub-litentie-

houdtr e;c!nj(.htn5d de I ips Kcso

sIcuIlI (e kopieren Voortdurende

k\'valutitsb(.v\.>kini^ tn do ^ca\an

cetrdc machints van hef Gilde

l>aranderen u zekerheid

en vtibi^heid Alleen bi|

de gtmai-htit^de dealer

knji^t u het onginclc

Zekerheids bevM)s

UW DFAÜR

d. Meer SleuCelscrvice

Hinncnwc); 73 - Heemstede-

I cl 023 28 04 ';0

iTyV^ rirftor T»«»nr 'Joüm:" 'V%iC' 'ief*>^ 'WC' 'VRT'

i^rieieïMermeer
nabil Schiphol (Boesingheliede)

ca im bcdrijïsruamte

niet kantoorruimte

Bouwjaar 1979

Ruime parkeermogehjkheden

van

GRCEI\IIGEN

hoofdweg 716
2132 BV Hoofddorp

telefoon
02503-12341

(liisselhofpiamsoon 12 postbus 7372

nttelfioll vestigingen door geheel neclprlancl

I tN PRxcnricsiiikir mariiiitMI c.i-schihhms'

VUURTORFNS
0\tr vicrboLlcn lii.hl«iehtcrs en nmrkanie bouwucrKcn

In du scluticrencl gtillusirccrde botk wordt het heden m
\crkden van de Neder! indse vuurtorens bi.hind(.!d

I illo/t schetsen tekeningen en klturen foto s tcvtn ten

bovicnde kijk op de vuurtoren

M(.<.r dan 200 illustraties 160 biz f29 50

DE BOER MARITIEM-BUSSUM

KERST en NIEUWJAAR in ERMERZANO
December is een knusse maar vermoeiende maand'
Ontspant u zich daarom in deze penode met uw gezin m
onze moderne en comfortabele bungalows gelegen in

Erm (gem Sleen Dr I Op het park tevens restaurant,

bar overdekt verwarmd zwembad tennisbanen speeltuin

etc Tijdens Kerst en Nieuwjaar speciale evenementen

KERST-ARRANGEMENTEN
reeds v.a. f 325,- all-in.

Voor nadere informaties

Vrij-tijdspark Ermerzand, Dalerstraat,

Erm, tel.05915-40 18

Bloemenexportbedri|f te Aalsmeer zoekt zo spoedig

mogelijk

secretaresse
voor alle voorkomende werkzaamheden
Goede beheersing van de Engelse taal vereist en ervaring

met computer en telex Pact 220

Variabele werktijden

Telefonische inlichtingen fLOREXPO BV Legmeer
dijk 313 te Aalsmeer Telefoon 02977-40552

Eerste kwaliteit,

handgekioofd

OPENHAARD-
HOUT

2 m' thuisbezorgd
v.a. f200,-.

B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,

Santpoort, tel. 023-

375381-314107.

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'

Zeestraat 41

ZANDVOORT
02507-15110

Jansstraat 44
HAARLEM
023 322609

heeft nu weer vanaf heden
alleen in Zandvoort het

wïntermersu
(van maandag t/m vrijdag)

— Goulashsoep —
stokbrood

— Gemixte grillplaat —
3 soorten vlees (mager)

met verse salade, saus en aardappelpuree
- Palacinka —

warm flensje met koude roomvulling

f 15,
We zijn in beide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND

vanaf 17 00 UUR
Reserveringen vanaf 14 00 uur

CARAVANSTALLING
Winter- en zomerstalling

Winterstalling in stenen loodsen
Tevens het adres voor alle reparaties en
service-beurten aan caravans en
reparaties aan kachels en koelkasten

Verkoop accessoires, onderdelen en alle

soorten flessen gas
Trekhaakmontage.

TABBERT- EN KNAUS-DEALER

De Klerk Caravans BV
Haarlemmerstraat 5, 2182 HA hillegom,

telefoon 02520 -15238.

Wif zoekenvoor
onze kamesplanten
een goed tehtds...

Onze kamerplanten _----:;:;rï5do*®^«Mii
zien er prachtig uit VeuKom» , mevro»W»

Goed gekweekt P»a"t«oornne55?--
mooiin tbiad mooi pian*^ —-- -

in bloem Zoals t

hoort Wezoutjener
graag een ander een
plezier mee doen
Want kamerplanten
horen uiteindelijk in

dekamerennietin
onze kas Hoe mooi en

groot die kamerplantenkas
van ons ook IS

Een goede verzorging van onze
planten stellen WIJ op pnjs Vooral

onze verschillende variëteiten

hebben we dejuiste verzorgings-

artikelen Zodatuzeintopkonditie
kunthouden Enuerjaarin-jaaruit

plezier aan beleefd

En als onze mooie planten dan straks

in uw mooie kamer staan dan is het

wel zo aardig als er ook gelijk een

mooie, bijpassende pot omheen zit

Onze afdeling pottene is erspeciaal

voor kieskeurige mensen en
planten wateen geweldige keus'

Voor iedere plant is er een geschikte

pot Passend bij uw interieur en smaak

We wiiïen de gmnd in...

Laat uw bollen met in de kou staan bloemenpracht valt u ten deel Orze

Onder de grond is het beter toeven bollebozen zijn er in talloze soorten

En als blijk van waardenng zullen uw en maten We hebben bijvoorbeeld

bollenin tvroegevoorjaaralhun alleen al 60 a 70 soorten tuingoed

kleuren en geuren tentoonspreiden Al vanaf ^ 50,10kwaliteitsbollen

Speciaal voor u Ook tweejarige planten (ditjaar

groeien het komend voorjaar

Kom snel naar Empelen & van Dijk bloeien) en 1 001 soorten vaste

Maak nu een goede keus voor straks tuinplanten heesters en coniferen

een mooie tuin Een royale staan bijons voor u plant klaar

Ai vanaf

iCkwaliteltsbollen

Goed gci^edschap
is 't halve werk
En dat geldt zeker voor
tuingereedschapi Harken schoffe'i

snoeischaren spaden dr is nogal

wat op de markt En de kwa!iteif is

nietaltijd even goed Uw vakman
hovenier weet er alles van
Hij gebruikt uitsluitend de beste
matenalen en gereedschappen
wat sneller prettiger en effektiever

werkt Kom maar ns kijken bij

Empelen & van Dijk

En als u toch bij ons bent..,

Kijk dan ook eens naar al die

andere tuinmatenalendiewy
als tuinspecialist hebben Tegels

in vele soorten en patronen paaltjes

bielzen klinkers kinderhoofdjes

houten terrastegels hoe meer
keus hoe aardiger het kiezen en
straks des te mooier uw tuin En als

d r nieuwe tuinaarde op moet bent

u eveneens bij ons aan hetjuiste

adres Onze vrachtwagens met
aarde ziet u vast wel nsniden Ze

kunnen voor tzeifde geld ook biju

even stoppen

NatuuriJJK..

»SS?tlSSiidduu,
hoefttezlln^__— —
Empelen & van Dijk,

waar u meteen slaagt.

Waar u graag even naar toe rijdt uw
auto op het parkeerterrein zer en

komfortabel en overdekt winkelt

tussen ai dat groen
Onze tuindeskundigen geven u

graag gratis advies

V.
Donderdag •AMERSFOORT • DEN HAAG •ZAANDAM
Koopavond • AMSTELVEEN • LEIDEN

Vrijdag • AALSMEER • DELFT
koopavonid • ALPHEN A/D RIJN * PURMEREND

• VEENENDAAL

Zdndvoortbclaan 192 Heemstede Aerdcnhout Tel (023) 24 9221
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Het spe/ en
de knikkers

Cr IS nog steeds geen hetluit geno-

men over de toekomst van liet

circuit Zoals gebruikelijk, werd
toen hel aankwam op een duidelij-

ke uitspraak hel circuu te sluiten

per I lanitari 1986, of vasi Ie

houden aan de motie van 19 no-

vember 1979 ('iliiiting per 1 januari

1983 met alle financiële consequen-
ties van dien) de beslissing door de

raad'ileden niet genomen, men
schoof het voor zich uit

Dit tot grote teleuritellmg van zo-

wel de voor- en tegenstanders vart

het circuu, die in grote getale naar
hel raadhuis waren gekomen om
getuige te zijn van de uitspraak,

hoe die dan ook mocht uitvallen

Na eindeloze uiteenzettingen, spe-

ciaal Gert Tooncn brak alle re-

cords, over de handelswijze van de
ministeries van Economische Za-
ken en CRM, die niet ,,eigenmach-
tig" mochten optreden en hoe met
name de socialisten naar Den Haag
waren gelrokken, onder aanvoe-

ring van Gedeputeerde Van der

Knoop, op maandag- en dinsdag-

middag, om de toegezegde lenm
gen ongedaan te maken en een

,, zoekgeraakt" contract lussen Ce-

nav en hel Rijk weer boven tafel te

krijgen, kwamen de college-onder-

steunende partijen met een motie
waarin werd verzocht de notitie

van EZ en CRM voor kennisge-

ving aan te nemen

Belang gemeente

Tijdens de lange tirade van Toonen
viel het op, dal door hem geen

enkele maal de belangen van de

gemeente, m dit geval de bewoners
van hel dorp, werd genoemd Hel
eigenmachtig optreden was niet

goed gevallen, dat werd al snel

duidelijk, men had er geen goed
woord voor over, doch het belang

van de dorpelingen, een overwe-

ging hoe hiervan ie profileren door
keiharde eisen Ie stellen met name
voor de sociale woningbouw, een

dutdeliike beleidslijn vasi te stellen

ook voor het bedrijfsleven, wan-
neer het circuit nu dicht gaat, zodat

men er mei investeringen rekening

mee kan houden, was er met bij

Men was gedwarsboomd in de

eigen beleidslijn en dal werd niet

gepikt De politieke visie ,,wat in

dit geval het beste zou zijn voor de

gemeente, werd gemist Een vraag

die vaak wordt gesteld is, of hel om
het spel of om de knikkers gaat

Wel hier ging het duidelijk om hel

spel en niet om de knikkers waar
de dorpelingen belang bij hebben
Jammer, dat er in de gemeenteraad
van Zandvoort niet meer echte

poliiici zitten, die met de nodige

souplesse kunnen reageren en er

voor hun gemeente uitslepen, wat

er op dat moment te halen is

Margreet Ates

VOORTBESTMM DOLFIRAMA ONZEKER

rainer: 'Den

les kan?'
ZANDVOORT - ,,Ik /al tot het uiterste vechten om mijn beesten te behouden,
wanneer 7c inderdaad verkocht worden, dan gaan 7C dood, dat is een ding dat
zeker is. Als dit gebeurt, dan alleen over mijn lijk." Dit zegt een zeer

geëmotioneerde trainer/ verzorger en sinds kort ook manager van het Ooinrama
te Zandvoort, de heer Slootmaker.

Volgens de laatste bcrithfen wordt door de huidige eigenaar, Michael J. Hordo,
overwogen het Dolfirama af te stoten, omdat het verlies oplevert. Het Dolfirama
trekt jaarlijks vele duizenden bezoekers naar de badplaats tn is door de huidige

verzorger/ trainer, Slootmaker groot gemaakt.

, Ik kan natuurlijk niet veel /eggen
want ik ben sinds de overname van het

concern in loondienst bij Hordo en het

IS niet gebruikelijk dat je o\er je

werkgever klaagt maar het is ook in

Nederland zektr met gebruikelijk /o
met her personeel om te springen en
met de beesten, zoals hier nu gebeurt

"

aldus Slootmaker, die vreest dat hij

door uitlatingen aan de pers op itraat

zal komen te staan

Zeker

Zeker is in ieder geval dat sinds enkele
weken door Hordo overwogen wordt
het Dolfirama te verkopen Aan de
heer Slootmaker werd gevraagd of hij

interesse zou hebben het gehele Dolfi-

rama over te nemen Slootmaker heeft

dit serieus overwogen Hij heeft ge-

tracht hiervoor een kapitaal bijeen te

krijgen, maar hem werd geen steun uit

hel bankwezen toegezegd Sterkernog,

tijdens een bezoek van enkele bedrijfs-

leiders van een bank, die de mogelijk-

heid tot een h)potheek kwamen onder-
zoeken kwam Hordo plotseling binnen
en maakte de opmerking ,,Dathi]wel
interesse had om het Dolfirama te

Harderwijk te kopen " Bijzonder on-

geloofwaardig wanneer je het eigen

Dolfirama te koop aanbiedt

Tegenstrijdigheden

Zoals ondertussen gebruikelijk bij het

Bouwes Concern en met name rond de
plannen van Michael Hordo, wemelt
het van tegenstrijdigheden, wanneer
berichten geverifieerd dienen te wor-
den De huidige bedrijfsleider van het

concern die belast is met de bedrijfslei-

ding van Hotel Bouwes Bouwes Palace

en het Dolfirama, de heer Pessers is

uiterst terughoudend

Hij blijkt juist teruggekeerd van vakan-

tie en weet alleen ,,vaag ' dat er onder-

handelingen zouden zijn geweest of

nog gevoerd worden, met de trainer

,,Het IS zeker niet de bedoeling, dat wij

het Dolfirama verkopen, misschien

wordt een andore opzet overwogen dat

is alles

van Hordo met betrekking tot de ver-

koop van hel Dolfirama ,,Ecn bijzon-

der onverkwikkelijke zaak, ik weet ook
met waar die vandaan komen, maar
zover mi) bekend, is er niets aan de
hand", aldus Pessers

Toeristenbelasting

Wel wil Pessers kwijt dat men de
voorgestelde toeristenbelasting (vijftig

cent per kaartje) aan de hoge kant

richten Hij was het die de dolfijnen

Flip en Monique aankocht en trainde

voor de show Enkele jaren is hij

weggeweest en werkte in 1 ranknjk
maar op verzoek van Bouwes keerde
hij met zijn gezin naar Zandvoort
terug , Als ik alles vooruit geweten
had, was ik rustig in Frankrijk geble-

ven Ik vind zo weer werk dit maakt
mij niet uit maar ze moeten met aan de
dieren komen want dan gaat het mis
Drie-cn een half jaar heb ik keihard

Tramer /verzorger Slootmaker in het Dolfirama bezig met moeder en kind vorigjaar oktober. Gelukkiger tijden voor zowel

trainer als dieren, dat is zeker.
(archieffoto)

Hij doet de vraag af, of zou het hier

slechts een storm in een glas water

betreffen

Michael Hordo vertoeft opnieuw, zoals

gebruikelijk bij lastige vragen in het

buitenland, waar dit dan ook moge
zijn Tenslotte is het buitenland een
rekbaar begrip

Volgens de heer Pessers zijn er anonie-

me bne\en verzonden waarin de aan-

dacht gevestigd wordt op de plannen

Welfare verhuisd

'Vande

hel naar

de hemel
7

ZANDVOORT - Een dag mei een „ster-

retje", dat was het afgelopen zaterdag

voor de Welfare Afdeling van het Ne-

derlandse Rode Kruis in Zandvoort.

Zaterdag werd de nieuwe accommoda-
tie aan de Dr. de Visserstraat in de

vroegere kleuterschool Klimop in ge-

bruik genomen.

Volgens mevrouw W J E Roosendaal-
Stnjder is men van de hel in de hemel
terechtgekomen De vrijwilligsters

kunnen nu tenminste uit de voeten, er

IS ruimte en licht genoeg en ook de
materialen kunnen op overzichtelijke

wijze worden opgeborgen
De vrijwilligsters van de Welfare afde-

zandvoorts
nieuwsbSad

Kantoor: Gasthuisplein 12,

tel: 02507-17166.

Postadres: Postbus 26,

2040 AA, Zandvoort.

Hoofdkantoor: Dorpsstr. 8.

Aalsmeer, tel.: 02977-

28411.

Postadres: Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
Geopend van 8.30-17.00

uur.

Openingsuren Zandvoort: maan-
dag 13.00-16.00 uur; dinsdag

10.00-16.00 uur; woensdag 9.00-

12.00 uur; donderdag 10.00-

13.00 uur en 14.00-17.00 uur;

vrijdag 9.00-12.00 uur.

Klachten bezorging: vrijdagmor-

gen van 9.00-12.00 uur.

Uifprste inlevertermijn rtdatlie

kopij: woensdagmorgen 10.00

uur.

Uiterste inlevertermijn adverten-

ties: woensdagmorgen 10.00 uur.

ling houden zich bezig met zieken

ouderen en gehandicapten zowel in

bejaardenhuizen, (Huis in het Kostver-

loren. Huis in de Duinen) maar komen
bijvoorbeeld ook op woensdagmiddag
in de bejaardensoos om \ia handenar-
beid ontspanning te bieden

Nu het ruimteprobleem is opgelost

wordt nog gezocht naar een oplossing

van het vrijwilligcrstekort Want hoe-

wel er momenteel dertien dames bij

betrokken zijn dit iedere maandag-
middag en donderdag in De Klimop-

Oliwer Twist in

ZANDVOORT - lii de openbare bi-

bliotheek wordt morgcna\ünd 6 no-

vember om 19 00 uur de film Oliscr

Twist vertoond

De film duurt tot ongeveer halftien

Ouders die hun kinderen naar deze film

laten gJan, weten dus hoe laat het

ongeveer is afgelopen

Kaartjes voor deze film kunnen bij het

inlichtingenbureau op de jeugdafdtliiig

van de bibliotheek gratis worden afge

haald

De film IS van Carol Ueed die Oliver

Twis! ^M Charles Diekens naar de

musical \an Lional Bart heeft \crlilind

Hel IS een overrompelende tilm gcuor
den met grandioos acteenvcrk su|n.-

rieur ballet en uitstLkcnde nni/iek Al
deze superlatieven doen een goed brok
jeugdam-'senient verwachten

school bezig zijn ontbreken helpende

handen altijd Wij zocktn ook veel

mensen thuis op en dan kom je ook al

ben je nu , derticnvrouw stcik' toch

altijd nog svel een paar handen te kort

Momenteel wordt door een drietal

dames een cursus gevolgd in Bloemen-
daal, het zou prettig zija wanneer we,

nu wc meer ruimte hebben gekregen,

ook meer vrijwilligsters konden krij-

gen. ' aldus de leidster v.in de afdeling

Welfare
Jammer dat de belangstelling zater-

dagmiddag, toen men ,open huis

hield wat tegenviel Behalve mevrouw
Machielscn kon van , officieel be-

zoek (waar bleven biivoorbceld de vier

vrouwelijke raadsleden') niet gespro-

ken worden
Voor de vrijwilligsters die zo enthou-
siast verhuisd /ijn van t Loosje aan de
Kanaalwcg naar de Klimopschool toch

wel een kleine teleurstelling

Ook zou de berichtgeving via

huisartsen, sociaal werksters en wijk-

verpleging beter kunnen funktioneren

Nu moeten wi] zelf te vaak via vn
vernemen dat wij iemand kunnen hel-

pen maar misschien komt hier ook
verbetering in aldus mevrouw Roo-
sendaal

Wil men nieer welen overhel vrijwillig-

sterswerk \aii de afdeling Weltare van
hel Rode Kruis dan k,in konl.ikt opge-
nomen worden met nuvrouw Roosen
daal tel 14464 ufnieii kan persoonlijk

een kijkje nemen in de Klimopschool
op m.iandaemiddag m.iar dan wel de
ingang achterom nemen
Foto Luroprtss

vindt ,.Wij vinden de belasting van
twee kwartjes op een kinder-enlreebe-

wijs dat slechts drie gulden kost te

hoog Er gaat nu hetzelfde berekend
worden voor een overnachting een
bezoek aan het casino en het Dolfira-

ma, hierover is door ons concern wel
aan het college geschreven, maar het

antwoord hierop is mu met bekend
"

Bevestigend

Worden de berichten door deze be-

drijfsleider zo met ontkend, dan toch

afgezwakt, trainer/ medewerker Sloot-

maker vertelt een heel ander verhaal

,,Ongeveer drie of vier weken geleden,

belde Hordo mij op en zei dat ik het

Dolfirama maar moest kopen, omdat
hij er geen brood meer in zag

Dat was op de dag, dat mijn kinderen

in de Maria Stichting werden geope-
reerd en ik daar dus was Hij heeft

zeker wel elf maal naar mijn huis

gebeld en toen ook nog het ziekenhuis,

om dat even te zeggen
"

Het volgende dat ik hoorde was een
brief, waarin hij mij vroeg een bod uit

te brengen en te zeggen hoeveel de
, veestapel ' waard was Die man weet
gewoon niet waarover hij praat Ten
eerste een veestapel ' is in mijn ogen
een stal met koeien en geen dolfijnen

en zeeleeuwen ten tweede kun je deze
dieren met meer verplaatsen Wanneer
ze Uit Zandvoort vertrekken dan gaan
ze dood dat is een ding dat zeker is

"

Uit zijn woorden valt op te maken dat

de heer Slootmaker bijzonder aan de
dieren is gehecht geen wonder, want
hij kwam twaalfeneenhalf jaar geleden
op verzoek van Nico Bouwes naar
Zandvoort om daar een Dolfirama in te

gewerkt, het was in de acht (aar dat ik

weg w.is hier erg verwaarloosd, met
een minimum aan kosten heb ik alles

van de grond opgebouwd
Het laatste jaar had ik ook de bedrijfs-

leiding, het IS het eerste jaar zonder
verlies, iedereen kan de boeken inzien

Mijn vrouw en ik hebben al die jaren

geen vakantie gehad, dat^eeft allemaal

niets Als een van-de weinige bezitten

WIJ een babydolfijn, hier geboren die

nu ruim een jaar is, nemen ze bijvoor-

beeld de baby^weg, _dan pleegt de
moeder zelfmoord, wat willen ze toch,

denken ze dal voor geld alles te koop is

of verkocht kan worden '" zo vraagt hij

zich vertwijfeld af

Losse schroeven

Het bericht dat het Dolfirama verkocht

en gesloten zou worden is m Zandvoort
ingeslagen als een bom Behalve de

vele inwoners die vinden dat het Dolfi

rama van ons IS dat toch niet verkocht

kan worden of het een zak aardappelen
is", rijzen er ook problemen voor het

Sint Nicolaas Comitc dat zo bijzonder

gelukkig w.is met het aanbod van dt.

heer Pessers om op 21 november dt

Zandvoortse jeugd tussen de drie en
twaalf jaar een geweldige middag met
dolfijnenshow Zwarte Pieten orkest

kadootjes en wat dies meer zij geheel

kosteloos te bezorgen
Want het blijkt dat men zeer rijk is aan
gedachten en het onwikkelen van plan

nen, geld schijnt een schaars goed tt

zijn

Margreet Ates

( li/urhrtrrf/

bibliilj9gli
Vrijdag 6 november,
19 00 uur, wordt de

speelfilm

Oliver twist
vertoond

Alle jonge mensen van
10 jaar en ouder zijn

welkomi
De toegang is gratis,

wel eerst plaatskaarten

ophalen

Prinsessév^eg/Zandvoort

Dieren-EHBO
ZANDVOORT - Door dierenaris

Dekker wordt op U) novLmb,;r gestart

mtt een cursus voor ditren EHBO
Cen belangrijk initiatief, dat vtel deel-

nemcis verdient

Inlichtingen en aanmeldingen graag bij

nit vrouw Dekktr lel ISW? De tur-

sustijd IS voorlopig \astgcsteld op dins-

dagavond tussen 19 30 tn 20 30 uur

Zilveren jubileym
ZANDVOORT - Bij voetbahtrtni-

ging TZB wordt op zaterdag 21

november etn receptie gthoudtn
De,:e is dan voor de heer M A 1 M
Crahbendam dit op dat moment 2^

ja ir penninnnucsttr v.in de club is

De httr Cnbbtndim heeft iltijd

ten bijzonder goed beleid gtvotrd

hij was zuinig op de centjes dus

voor de vereniging etn goede ctlt

genheid hem in het zonnetje te

zetten Belangstellenden zijn wel-

kom van Is 00 - 17 00 uur in het

clubgebouw aan de Kennemerweg (i

te Zandvoort

Operette cocktai

ZANDVOORT - Htt wintersei/otn is

weer begonnen en het is ditmail de

Zandvoortse Optrette Vtrenmnm die

het spits afbijt met uitvoerinueii In

Gebouw Dt Krocht wordt namelijk op
vrijdag 20 zaterdag 21 zaterd m 2S eii

zondag 29 novtniber aanstaandt ten

uitvoering gegeven die de na.ini Ope-
rette cocktail meekreeg Dit doet

vermoeden dat verschillende fraizmtn

ten vandiverse operettes ttn gthort

zullen worden gebracht

Kaarten kunnen worden besteld vi i de

volgende telttoonnumniers mevrouw
Iroupee tel 13840 mevrouw Selui ip

tel 12870 José Paap ttl lS|i,s tn

mevrouw Van Cig 023 2%316
Bovendien kunnen lussen 19 00 21 00

uur op 12 novtmbtr in het Crtinttn-

sthapshuis en op 1'> novtmbti in Gt
bouw de Krocht ook kaarten worden
vcrkoelit Bovendien voor dt aanv.mg
van de voorstelling

Toegangsprijs bedraagt ƒ 7,S0 pu per

soon

Schakers op dreef

Ook de tweede wedstrijd in do
reiziokompetilie heett het tweede
te im vin de /andvoorise Sch i ik

club niet succes kunnen ifsluiten

Het be/oekend Bloenitiuliil 4

Werd eerst met een voorlopige lus

senst md v ui 1' n i ir huis ue
stuurd Na dt hervatting .ifnelopen

donder ivond kon men echter ten
einduilslig v in "i 3 in de bi)eken
bijschrijven Ten fr i ii succes dat
een felieitatie waard is

Oude geslachten

Dat hel i^oed en gezond wonen is in

Zandvooit, dat bevvees de/e Week
de wekelijkse opg.ive van de Bur
gerlijkt st ind w larop di'm i il de

namen van acht overledenen voor
kwamen Het was een m in v in 7S

een vrouw van 77 een man van 102

een vrouw van 80 etn van 84 ten
>an 95 een van 90 en etn man van

85 jaar' Daar word je wel even stil

van Die man van 102 had mijn
bijzondere interesse Hot bleek ttn
oude houthandelaar te zijn ene
Ane van de Vijsel die al ruim 20
jaar in de Bodaanslithting woonde
Maar hij brak het record van oudste

inwoner niet want er is nog iemand
ouder nl 103' Doch bovenstaand
instrukwekkend lijstje m ig in deze
rubriek toch wel eens even met ere

genoemd worden'

Verzetskruis uitgereikt

Op het Schelpenplcin ik meen nr
15 maar hel kan ook nr 17 geweest
zijn woonde tijdens de eerste we
reldoorlog - om precies ie zijn van
begin 1914 lot oktober 1919 - hel

gezin Blom Het bestond uit vader

moeder twee zoons en een dochter
De dochter werd aldaar geboren
Een van de jongens Lodtwijk H
kan zich die oud-Zandvoortse tijd

nog heel goed herinneren 1 Iij was
op school bij meester Schumachcr
(Sjoempie) en weet nog volop te

verhalen van velen van zijn vroege-

re klassegenoten Eind 1919 is het

gezin verhuisd naar Haarlem Wel
nu om een lang verhaal kort te

maken die Lodewijk Blom, dit

eind van deze maand 74 jaar wordt
heeft vorige week woensdagmorgen
op het gemeentehuis in Bloemen-
daal in welke gemeente hij nu al

weer ruim 30 jaar woont uitbanden
van burgemeester G H Wcekhout
het Verzctsherdenkingskruis ont-

vangen, alsenige inwoner van Bloe-

mendaal en ook een beetje want
het bloed kruipt nu eenmaal waar
het niet gaan kan als oud-inwoner
van Zandvoort Ik feliciteer hem
daarmee van harte Vele ouderen
onder ons zullen zich hem nog wel

herinneren Hij heeft hei ook waar-

lijk wel verdiend Tijdens de laatste

oorlog was hi] actief in het verzet in

Zwolle en omgeving waar hij toen

woonde Vlak voor de laatste oor-

log was hij uit Haarlem na ir die

stad gegTin waar hij bedrijfsleider

werd bij een grUischt instelline Dit

Deroep maakte hem uitermate ge-

schikt voor medewerking a in de
falsificitie-centrale voor de per-

soonsbewijzen Voorts heeft hij zes

weken lang in huis ten netrgtscho-

ten Engelse piloot verborgen gehad
en anderen helpen verbergen en
laten ontsnappen via Frankrijk naar

Engeland Hij werd daarvoor be-

noemd tol erelid van de RAFES
(Roval Air Foree Escaping Soeietv)

een Engelse verenigini; van \roege-

re Fngelse piloten Itij krtei; ook
nog twee ttrlificiten ondertekend
door Eiseiihower en de eniitKe

kichlm,ichtgtntra il Ttddtr Htt
werd een gtnotüiijk simen/iin vo

rigt week woensdagmornen vv i ir

van slechts enkele üenodi^den en de

n laste familie getuiae w iren Maar
als oud inwoner vin Zindvooit
meende ik hitrv m toeh even nul
ding It moeten m iken lemtLr om
dit velen onder ons hem ihv vvel

kennen

De bomen komen
Begin van de/t. week h id ik een

gesprekje met onze wethouder van

Publieke Werken de heer J 'n Ter
mes Hij vertelde mij dal het leed

met dt bonitn .lanpl int nu gauw
geleden is lot nu toe w is planten

niet mogelijk V inweue het bar n itte

wttr Dt nituwt aanpl int zou on
herroepelijk /ijn g i in verrotten

M 1 ir nu lijkt hel getij ie keren
vv ml ttn dtztr dactn /al deze
nituwe a inplant in Zandvoort aan-

komen tn onmiddtUijk worden a in

geplinl Het /ulltn ueen iepen zijn

m i ir pi itantn waarv in hel meeste
sucees wordt vtrw ichl bij de groei

Velen onder ons ji wij illem lal

zijn hogelijk benieuwd n i ir het

result i it Dt pi intsotntnditnsl zt

ktr niet het minst

De soio-zeiier

Er IS uoed nieuws Ie nitldtn van dt
solo /tiltr Kets Visser (Krissit)

N lar hij ptr telefoon medtdeeide
dacht hij m land ig uiterlijk dinsdag

ji in Rio de J intiro i in tt komen
Dt laatste daiicn is het voor dt kust

van Br izi/ie b ir slttht uter Daccn
achltrtcn al doorlopend een wind-

kracht van 7 a 8 In vitr dagen is hij

al niet in z n kooi geweest Z n

drinkwater is bedorven Hij doet

het nu maar met mineraalwater en
wijn Maar hij zal de hemel op zijn

blote knietjes danken wanneer hij

eindelijk na zo n lange tijd weer
eens vaste grond onder de voelen

krijgt ffij weet precies waar hij

zijn moet want dat is hem van
bevriende zijde al meegedeeld

Bal boord van het grote standbeeld

moet hij de haven binnenvaren Hij

had intussen nog een avontuurlijke

ontmoeting met een potvis die om
z n bootje hcendartelde Toen hij

z n filmapparaat beneden ging ha-

len was het beestje alweer verdwe
nen Het is bekend, dal potvissen

erg nieuwsgierig zijn Dt grootste,

ooit gevangen tot nu toe was in

1955 die was 27 meter lang' Maar
de doorsnee-mannetjes zijn onge-

veer een meter of achttien de
vrouwtjes wat kleiner Later heeft

het dier nog weer een poosje om de

boot heen gezwommen Hij was als

de dood dat hij z n bootje een klap

mei z n staart zou geven, maar alles

liep goed af

Prins Carnaval

Hel schiet alweer op want het is

bijna de elfde van de elfde, de
datum waarop de carnavalsvereni-

gingen zich gaan beraden over de
prinsen, de feesten de optochten

etc

Bij carnavalsvereniging ,,De Schar-

rckoppen moet men dit jaar een
nieuwe prins benoemen want Bobo
den Ursten vertrekt voorlopig met
zijn gemalin naar Italië om in een
wintersportcentrum de scepter te

zwaaien een goede baan voor een
carnavalsprins overigens

Nu hebben de Scharrtkoppen be-

sloten om niet op de elfde van elfde

tt vtrgaderen en de nieuwe prins te

benoemen, neen ze hebben hel

uitgesteld naar \ rijdag de dertiende

Of de nieuwe prins nu zo n ongeluk
betekent of dat men zich zo onge-

lukkig voelt dat Bobo vertrekt, is

nitt bekend nog minder wie de

nieuwe prins zal worden Daarover
bewaart men voorlopig een angstig

stilzwijgen Ik wtet wtl meer maar
ja ik kan het nu natuurlijk nog niet

verttllen

St. Maarten

11 Novtmbtr dott een mtns auto

ni itiseh denkvU lan St Miirten
Hoewel er in ons dorp eigenlijk

weinu 1 ind lehl a m deze goede

helllte wordt besteed is het de

1 1 Itvte 1 iren toeh il meer siebruike

li|k d it zingende kinderen I mgs de

deuren trekken

\Is u tOeh bl| e'e binketbtkktr of

superinirkt bent denk d in even

a m w II e\tr i snoep.:oed w int dat

Lilt el bil de I impuindr luertjts

ilti|d in iN Gods woord in ttn

lUiderlin.:

K Sr

( \ih tUtiilu )

iS weerde eerste met het

(Ik hS,)( K l)iil)l)infiCi IUKl/\^'\ '>0)

1 nv\ I ki V II I iiv nv) i li]kh d n\ r '
(

i It i ti n

I I I II
I

I 1 I 1 II lil i\ nl
I

1 1 1 1 I

in 1 I
h 1 lil 11 1 11 I I Vilt. 1

nti| '

I

I
I ^ m 1 i| (. 1 n 1 1

I \ i II I lil : ii|k t I I

wij demonstreren u dtt gr^ag

Peeters Zandvoort B.V.

Haltslradt 56 -Zandvoort -Tel 02507-1 36 18
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Ruime sortering onderdelen, banden,

crosskleding, helmen, handschoenen,

laarzen enz.

Zandvoort - Amsterdam en temg vcxw nog
geen riks op een Vespa (1:56).

Reparaties zo mogelijk in één dag klaar.

Vooi' aS isw C.V.-, loodgïeters-

en dakbedekkerswerk
naar

TECHI^fSCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,

telefoon 02507-13176
B.g.g. Techn. Bur. A. Vader,

Vogelenzang, telefoon 02502-6667

A.J. DE LEI
ASSURANTIËN

Qrannetsa

GAS- en OLIEHAAROEN - GASFORNUIZEAI

Deskundig advies

Voor al uw
SAMITAIRE IWRICHTINGEW,

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - BenraaH nashaarHon

foonzaal:

Schelpenplein -Tel. 15068/13612/12518

K0CHSTRAAT8 - ZANDVOORT
(NIEUW-NOORD)

TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

:ld lenen niet duur

Hiet het enige, wel het beste adres

Atelier De Buts
Gebrandschilderd glas

Grote kollektie medaillons

Glas in lood - Restauratie

Specialiteit:

medaillons naar foto of dia

Taferelen Oud-Zandvoort
Dorpsplein 2, Zandvoort
tel. 19015, zondagmiddag
open

Bedrag

5.000.-

10.000.-

15.000-
20,000.-

25.000.-

48
mnd
151.31

239.87

428.42

566.98

705. 5^)

MS

^1

Ie en 2e hypotheek tot 125% mogelijk
Informeer eens.'

Heirrierstraat 11 - Zandvoort,
telefoon C2507- 12150.

Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
tRipfoon 020 - 223456.

iistrO'

Zaterdag 7 nov. a.s., aanvang
14.00 uur

KINDERFEEST
met eten en een drankje.

Goochelaar en clown.

Nieuw programma.
Leuk voor je verjaardag of

zomaar, ƒ 12.50 p.p.

Reserveren telefoon 16939.

Raadhuisplein 3 - Zandvoort.

^1^^>^ ^IH?-^JW^'^ ^«W?ïW^^ 'Wf'

7

M

ilGedipl. schoonheidsspecialiste/^

(Stivas). ^J
Kostveriorenstraat 89,

Zandvoort, telefoon 14692.

W Behandeling ook 's avonds

^ (na afspraak). ^^^ Depositaire; Dr. Eckstein-Lady Rosé. f^^

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 • 1 43 65.

ST.-N!C0LMSMf\aSE0SSy6:
Boek uw afspraak vóór 25 november a.s.

Serie van 5 kioder- of

familiefoto's m professional kleurv.a. . 45,"
Echl iets aparts. NIEUW VOOR ZANDVOORT.
1 Gratis vergroting van de leukste opname.

Ool( voor UW pasfoto's en huwelijksfoto's.

in de Kerkstraatgalerij - Zandvoort
Tel. 1 89 97

Nu series postzegels!

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

SCHILDERS- en

AFWERKIE\!GSBEDRIJF

BINNEN- en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

wonSngstofferïng
Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

Hontfenftapsalon

REN E

Gevestigd sinds '56,

voor vakkundig knip-

pen - scheren trim-

men - Wassen - oor-

en voetbehandeling.

!

Mevr. Renee Truder,

Van Ostadestraat 26, tei.

15B26.

EERST LEKKER ETES
Chinees Sndi&ch Restaurant

HONG - KONG
% m j^ #

Haltestr. 69 hoek Zeestr.

Zandvoort tel. 02507-17897

SPECIALE AANBIEDIWG

lüiiissiie rijsttafel

-f koffie, per persoon all-in

f 1SJI

&S-U-S@8I

E

in olieverf

doopï.KooiepvoFst
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Lions' damesteam kanslo

tegen geroutineerd Mosqur
ZANDVOORT - Het in de tweede divi-

sie debuterende dames team van Lions,

heeft in de wedstrijd van jl. zaterdag

geen kans gezien het bezoekende Mos-
quitos aan de zegekar te binden. Een
sterk spelend Mosquitos had weinig

moeite met Lions, en bereikte na een

16-38 ruststand een 13-80 overwinning.

ZVM-handbal
ZANDVOORT - In de tweede compe-
titiewedstrijd in de zaal leden zowel de
lieren als de dames van ZVM handbal
een niet verwachte nederlaag.

De dames waren zeker niet de minde-
ren van Foresters. Forestcrs had achter

een doelvrouwe die voortreffelijk op
dreef was. De strijd ging vrijwel gelijk

op. ZVM deed ai het mogelijke om aan
de leiding te komen, maar met rust was
de stand 4-3 in Zandvoorts nadeel. Na
de pauze opnieuw een gelijkopgaande

strijd. Veel werd er niet gescoord mede
door de goed sluitende defensies. Met
nog enkele minuten te gaan was de
stand 6-5 geworden en speelde ZVN
alles of niets. Het werd niets, door
neige snelle break out werd de stand
8-5 in het voordeel van Foresters.

De heren leden eveneens een verras-

sende nederlaag. Na het goede spel in

de eerste thuiswedstrijd had men zeker

op meer gerekdn. Veel heeft het niet

gescheeld, maar SRC bleef met 12-11

net aan de winnende hand. De gehele

wedstrijd ging gelijk op met voor beide

teams kansen op de zege. SRC was
echter de meest gelukkige.

Voetballer gewond

ZANDVOORT - Tijdens een voetbal-

wedstrijd op het trainingsveld van

ZVM kwam een 18-jarige Zandvoorlse
speler in botsing met een tegenstander.

De Zandvoorter werd dermate gewond
dat hij naar een Haarlems ziekenhuis

moest worden vervoerd.

Het team van Lions stond de gehele

wedstrijd onder zware druk, door het

gebruik van de zonepress, die Mosqui-
tos hanteerde. De geroutineerde Rot-
terdamse lieten Lions weinig ruimte om
te spelen. De Zandvoortse leden hier-

door veel balverlies, en dat werd direkt

afgestraft. Vanaf het begin lag er een
nederlaag in het verschiet. Wel vocht

Lions hard voor elke bal, maar het kon
er niet van profiteren.

Na 10 minuten had Mosquitos reeds

een gat geslagen van 8-20. Het beter

opzetten van de aanval en een goed
schot van de gasten zorgden er voor dat

de stand geleidelijk werd opgevoerd.
Lions verweerde zich fel maar kon toch

niet voorkomen dat de achterstand bij

rust was opgelopen tot 22 punten 16-38.

Na rust een zelfde beeld. Mosquitos
technisch beter en ook in de rebound

waren zij door het lengte overwicht

sterker. Lions speelde wat ongekontro-

leerd, waardoor onnodig balverlies

werd geleden. Wil Beerepoot en Kika
de Leon probeerden om wat meer lijn

in het Zandvoortse spel te leggen, doch
het gelukte niet.

Na 10 min. in de tweede helft was de

stand opgelopen tot 22-56 en aan de

dreigende grote nederlaag was niet

meer te ontkomen. De press van Mos-
quitos in de laatste minuten deed het

spelbeeld niet ten goede. De strijd

werd rommelig, met vaak veel heen en
weer gedraai. Ondanks enige time-outs

aan Zandvoortse zijde kwam de rust

niet meer in het spe] en leed Lions een
33-80 nederlaag.

Toch blijven de Lions dames met 6

punten uit zes wedstrijden een redelijk

gemiddelde draaien. Deze nederlaag

tegen een ploeg die verblijft in de kop
van de ranglijst was dan ook ingecalcu-

leerd. De punten moeten komen van

ploegen onder Lions en die in de

middenmoot vertoeven. Doen de da--

mes dat, dan moet het mogelijk zijn om
zich te handhaven in de tweede divisie.

Eén van de weinige aanvallen op hel Mosquiiodeel door het Lions' team

foto Europress

Goed spe/ IVihot

Verlies voor SC Hong Kong
BEVERWIJK - In de interregionale

zaalvoetbalcompetitie speelde SC
Hong Kong met 3-3 gelijk tegen Caril-

lon Boys, na een 3-1 voorsprong. Door
dit resultaat blijft Hong Kong in de top

van de ranglijst meedraaien. Nihot

behaalde in de eerste klasse een gede-

gen overwinning op Berdae, 2-0.

Over het algemeen was Hong Kong in

de strijd tegen Carillon de betere.

Goede combinaties werden besloten

met knappe schoten op het Beverwijk-

se doel. De Carillon-keeper redde ech-

ter menigmaal fraai of de bal verdween

rakelings over of naast. Het overwicht

van Hong Kong bracht toch een ver-

diend doelpunt, dat op naam kwam van

Chris Jongbloed, 0-1. Even voor rust

kwam Carillon verrassend terug tot 1-1.

Na de doelwisseling opnieuw een aan-

vallend Hong Kong dat door fraaie

doelpunten van Alex Noya en Menno
Visser een 3-1 voorsprong nam. De
Zandvoorters bleven technisch een

overwicht behouden, maar konden de

voorsprong niet uitbouwen. Allengs

kreeg Carillon meer vat op het spel en

probeerde alsnog iets aan de stand te

doen. Hong Kong verdedigde koel,'

maar kon niet voorkomen dat de Be-

verwijkers 3-2 op het scorebord brach-

ten.

Met nog vijf minuten te gaan werd
Alex Noya twee minuten weggezon-
den, omdat hij niet voldoende afstand

zou hebben genomen bij een vrije trap.

Van deze numerieke meerderheid pro-

fiteerde Carillon en kon zodoende de

Ed Vasthouw (Hong Kong) maakt het de Carillon-defensie moeilijk (foto K.K.

Lo).

gelijkmaker (3-3) laten aantekenen.

Nihot

In een aardige wedstrijd heeft Nihot

kans gezien Berdee met 2-0 terug te

wijzen. De gehele wedstrijd is Nihot

nauwelijks in gevaar geweest, en het

weinige keeperswerk werd goed ver-

richt door Fred Bakkenhoven. Ook de

keeper van Berdee was in prima vorm,

maar kon niet verhinderen dat Ruud
van der Putten, na een combinatie Rob
Gansner en Wiebe de Vries 1-0 scoor-

de.

Ook in het tweede gedeelte van de

strijd bleef Nihot de aanval zoeken,

waarbij de verdediging zeker niet werd
verwaarloosd. Na een goed opgezette

aanval kwam Wiebe de Vries vrij voor

doel en schoot keihard in. De bal werd
echter door een verdediger met de

hand gekeerd. De toegekende straf-

schop werd bekwaam benut door Rob
Gansner, 2-0.

Oidverlenik'J

LP André Hazes 'n Vriend 12,95

LP Abba -Superüouper 12,95

LP Ultrawox - Vieima 12,95

LP Toon HermaiK, dubbeMp 9,90

LP Rob de Nis - Je ogen tlicht . . 12,95

LP Star on 451 12,95

LP Neil DJamond Jazzsinger 12,95

LP Kate Bush - Never for ever . . 12,95

Zolang de voorraad strekt.

RADIO PEETERS
Haltestraat 56 -TeL 1 36 18

De Nederlandse staat schijnt de

Grand Prix toch belangrijker te vinden

dan de Zandvoortse gemeente.

En daar ben ik blij mee!
Het zijn toch niet allemaal lege vaten die

hol klinken.
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Kledingaktie

mensen in nood
Het plaatselijke actie-comilé van de
Stichting

, .Mensen in Nood" houdt zijn

jaarlijkse kledinginzameling voor de
Derde Wereld. Kleding, schoeisel, de-

kens en gordijnstoffen kunnen ge-

bracht worden op de volgende adres-

sen:

Op vrijdagavond 13 november a.s.

tussen halfacht en halfnegen: Ned.
Hervormde Kerk, Kerkplein; Gerefor-
meerde Kerk, Julianaweg; R.K. Kerk,
Grote Krocht; Gebouw van de N.P.B.
Brugstraat; R.K, Noodkerk, Linnacus-
straat.

En op zaterdag 14 november tussen

10.00 en 13.00 uur: R.K. Kerk. Grote
Krocht; R.K. Noordkerk, Linnaeus-
straat; Vrachtwagen bij Watertoren;
auto met aanhanger op Stationsplein.

In de eerste helft van 1981 heeft de
Stichting ,,Mensen in Nood" kleding

verzonden naar vele landen. Enorm
veel mensen konden met die ,,weg-
werpkleding" gelukkig gemaakt wor-
den. Daarom mag de gebruikte kleding

niet zo maar weggegooid worden, want
dan gaat kostbare hulp voor de Derde
Wereld verloren.

r.\ihvrli-niHi

/z \
I VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
TUSSEN 10.00 EN 17.00 UUR:

EEN HEELUUR

f.10:
per
baan

(voor 6 personen)

OROEPÉN
i (vanaf 10 ipersorieri)'

HAUfE

schoenenhuur 1 1,- per persoon

BOWLING

HILLEGOM
Ingang Parklaan

S^ TELEFOON: (02520) 1 62 14 yy

AMSTERDAM - Het in de top van de

derde klasse meedraaiende Zandvoortse
heren hockey-leam sleepte een punt weg
bij AMV.f, 2-2. In dit duel werd Zand-
voort twee strafpushes door de zwakke
leiding onthouden. De dames leden een

3-0 nederlaag tegen Kampong.

Zandvoori had in de wedstrijd tegen
AMVJ meer verdiend dan het 2-2

gelijkspel. Het zwakke fluiten gold
voor beide teams, maar Zandvoort was
toch wel het meest gedupeerd. Nadat
Olaf van Ekcrcn uit een strafcorner

Zandvoori op (1-1 had gezet, leek even
later een tweede doelpunt zeker. Wim
Venekamp kwam geheel vrij voor de
Amsterdamse doelman, omspeelde de-
ze bckwajmi. maar werd van achter
door de doelman neergelegd.
Strafpush dacht iedereen, doch de
scheidsrechters lieten rustig doorspe-
len.

Toch bleef Zandvoort het betere spel

op de grasmat leggen. Er volgden nog
enige strafcorners. Helaas werden deze
niet benut. Eén van de AMVJ aanval-

len werd wel bestraft met een strafbal

Cé) dat betekende 1-1.

Eerste nederla

gemakzuchtig
HAARLEM - TZB is er niet in geslaagd

om ongeslagen te blijven. Tegen DSC
'74 2 gingen de Zandvoorters met 2-1

ten onder. De dame.s van TZB deden het

beter en speelden tegen Progress, na een
2-0 achterstand, met 2-2 geiyk.

Technisch legde TZB een aardig spel

op de mat. DSC74 stelde veel meer
inzet tegen TZB en door dit felle spel,

raakte TZB in de problemen. Ook
reageerden de Zandvoorters te veel op
het fluiten van de scheidsrechter het-

geen het litmc uit de ploeg deed
verdwijnen. In de eer.ste helft hield

TZB de stand op 0-0, mede door enige

fraaie reddingen van doelman Huub
Halewijn.

Na de rust was TZB nog steeds niet

wakker. Te gemakkelijk werd er ge-

speeld. In de 15e minuut ontstond een
-Strafschop voor DSC'74 en dat bete-

kende 1-ü. TZB schrok en trok einde-

lijk feller ten aanval. Toch moest er een
strafschop aan te pas komen voor de
gelijkmaker. Wim Koning knalde kei-

hard raak, 1-1 na 25 minuten.

De Zandvoorters waren nu geheel los

en zetten DSC'74 onder zware druk.

Een snelle counter van de Haarlem-
mers, 5 minuten voor het einde, en
doelman Halewijn was kansloos, 2-1.

In de laatste minuten gooide TZB alles

op de aanval. Met man en macht
verdedigde DSC de voorsprong, waar-

door er voor TZB geen doorkomen
meer aan was. Had TZB van het eerste

fluitsignaal af gelijk de zaken stevig

aangepakt dan was deze nederlaag

zeker niet nodig geweest. Gelukkig

voor de Boys leed concurrent De Meer
eveneens een nederlaag.

Dames

De dames raakten tegen het sterke

Progress vrij snel op achterstand na een

fraai doelpunt 0-1. TZB probeerde

onder de druk vandaan te komen, en
creëerde wel enige kansjes maar het

lukte in de eerste helft niet. In de 25e
minuut was het Progress dat met een
goed opgezette aanval op 2-0 kwam,
waarmee de rust inging.

Na de pauze liep het bij TZB beter,

mede door enige omzettingen in het
team. Via twee fraaie treffers van Nikie
Valkestcijn werd de stand 2-2. Verder
liet Progress het niet komen en aange-
zien ook de TZB defensie geen kansen
meer weg gaf bleef het bij deze stand.

mum
ZANDVOORT - Ria Willcmse, Petra

Hillenius en Marjolein Phaff hebben het

afgelopen weekend hun limiet gehaald

voor de komende Nederlandse Winter-

kampioenschappen. De limiettijd 1.18.0

werd royaal gehaald door Ria Willemse

met L14.S en Petra Hillenius met 1.16.S

en precies door Marjolein PhafP met
1.17.9. De drie schoolslag-specialistes

zullen daarom op de Winterkampioen-
schappen in maart 1982 zeker de Zee-

schuimers vertegenwoordigen. Bij de
heren behaalde Mare Hommes de B-

liniiet met 1.10.4 en met de komende
wedstrydon voor de boeg zit het er in

dat ook hij hel A-Jimiel 1. 10.0 zal halen.

Dat alles gebeurde tijdens zwemwed-
strijden in zwenjbad de Wiel in Scha-

gen waar de Zeeschuimers strijd lever-

den tegen Aquarius uit Schagen en

WZ&PC uit Purmerend. Bij de 1(1(1

meter schoolslag heren inponcerden

zeker ook Roy Warmerdam mci 1.22.2

en Fernando Heeroma met 1.22.4.

terwijl Nico Wcmpc op óc 100 meter

vrije slag jongens \969 1.06.9 liet af-

drukken en een Ie plaats behaalde.

Kunstzwemsters

Zondag jl. hebben zeven kunslzwcm-
sters van de Zeeschuimers verschillen-

de diploma's behaald in zwembad De
Slag in Zaandam. Petra Holst en Naney
Koper konden na afloop het felbegeer-

de F-diploma in ontvangst nemen, Re-
nêe Verdonck en Petra Ricnks ontvin-

gen het E-diploma, dat al iets moeilij-

ker figuren bevat en Etty van de Aar,

Mascha Rcindeis-Folmcr en Sabinc

van Dam met het D-diploma behoren
nu tot de kunstzwcmtop \an de Zee-

schuimers en kunnen nu gaan trainen

voor het C-diploma. waarmee aan lan-

delijke wedstrijden (Ned. Kampioen-

schap) kan worden deelgenomen.
De zeven kunstzwemsters waren duide-

lijk in vorm want zij wisten tijdens het

maatzwemmen op de muziek veel ap-

plaus te ontlokken aan de telrijke

belangstellenden. Zij hadden zich zeer

goed voorbereid op dit diplomazwem-
men en waren de besten in de totaal-

groep van 15 meisjes w.o. Neptunes,

Waterlelie on de Kroosduikers

Waterpolo

De jeugdpliieg van de Zeeschuimers
heeft zaterdagavond in het Sportfond-
senbad in Haarlem D.W.R. uit Haar-
lem met 1-11 naar huis gestuurd. Deze
enthousiaste watcrpoloploeg raakt

steeds beter op elkaar ingespeeld. In

sommige gevallen weet men elkaar in

het water bijna blindelings te vinden.
Harold Hcrwarth. Jaco Diemeer, Tem-
mo Draaier en Anloine Flori scherm-
den afwisselend zeer vakkundig het

Zocschuinier-doel af en voorzagen de
spitsspcicrs van passes op maat waar-
mee dan ook veel doelpunten werden
gescoord. Arno Weslhoven 3x, Jan
Willem Luiten 2x. Nico Wcmpe 3.\ en
Ruud lieeroma 3x zorgden voor een
overduidelijke Zeeschuimers-overwin-
ning.

Maandag, wasdag
ZANDVOORT - Maandagmorgen
omstreeks halfvijf constateerde de sur-

veillerende politie in de Professor Zce-

manstraat een aantal auto's die met

latexverf waren besmeurd. De politie

belde hierop de eigenaars uit bed.

waarna dezen op ileze prille nuiandag-

morgen hun diverse auto's een grote

wasbeurt uaven.

Na rust bleef de strijd zeer aantrekke-
lijk met de beste kansen voor Zand-
voort. Opnieuw werd echter een straf-

push Zandvoort onthouden. Iedereen
kon constateren dat een strafcorner

door een AMVJ speler met de voet van
de doellijn werd gehaald, maar ook nu
lieten de scheidsrechters doorspelen.

Zandvoort pikte de tegenvaller en bleef

vlot combineren, dit leidde in de I5e

minuut tot een verdiend doelpunt. Na
goed voorbereidend werk van Ray-
mond Lcffelaar. was het de jonge
veelbelovende Willem Jubels die 1-2

scoorde.

AMVJ zocht hierna verwoed de aanval

en het gelukte de Amsterdammers om
in de 21e minuut uit een strafcorner de
gelijkmaker te forceren, 2-2.

Dames

Tegen koploper Kampong heeft Zand-
voort op het kunstgras, goed partij

gegeven. Ondanks dat dit kunstgras
voor Zandvoort een nadeel is kon hel

team uit de badplaats vooral in de
eerste helft goed op de been blijven.

Het .spel ging in deze fase over en weer,

met kansen voor Zandvoort in de vorm
van een aantal .strafcorners, die niet

verzilverd werden. Kampong was iets

beter in het nemen van strafcorners.

Uit een daarvan wist Kampong vijf

minuten voor het rustsignaal, 1-0 sco-

ren.

Na de doelwisseling kreeg Zandvoort
het zeer moeilijk. Het kunstgras vergde
veel van de Zandvoortse conditie, ter-

wijl Kampong steeds beter ging draai-

en. Dat werd bevestigd na 10 minuten,
door een tweede doelpunt, opnieuw uit

een strafcorner. Zandvoort trachtte in

het resterende gedeelte van de wedstrij
de stand een beter aanzien te geven en
trok ten aanval. Het gevolg was dat
Kampong ruimte kreeg voor uitvallen.

Uit één daarvan werd het tenslotte 3-0.

De stand: Kampong 8-13, Bennebroek
7-8, Laren 5-8, Strawberries 5-8, Voor-
daan 5-5, Schaerwijde 6-6, Randwijk
6-5, HIC 5-3, Zandvoort 7-3, Amers-
foor 6-1.

Wisèkéiiililienstén
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.

Arts: F.N. Ridderbos, Emmaweg 5,

telefoon 12633.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth tel.

13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.

WIJKVERPLEGING:
Zr. T. v.d. Spek, v. Lennepstraat 42
hs., Zandvoort. Tel. 18741.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek, N.
V. Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.

Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,

Zandvoort. Tel. 02507-14437, b.g.g.

023-313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-

Hervormde Kerk, Kerkplein: 10.00

uur: geen dienst wegens Gemeenschap-
pelijke Gereformeerd /Hervormde
dienst in de Gereformeerde Kerk,

Julianaweg 15, voorganger: ds. P. van

Hall (Ger.), aanvang 10.00 uur.

Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur:

Jeugdkapel.

Gereformeerde Kerk, .lulianaweg 15;

10.00 uur: ds. P. van Hall (Gemeen-
schappelijke Hervormd /Gerefor-

meerde dienst); 19.00 uur: dienst onder
leiding van medewerkers Gemcen-
.schappelijke Werkgroep.

Nederlandse Prolcslanlcnbond, Brug-

straat 15: U)..10 uur; mevr. drs. A.A. in

'I Veld, Remonstrants predikant te

Haarlem.

Rooms Katholieke Kerk, Parochiekerk

St. Agatha, Grote Krocht: zaterdag 7

november 19.0Üuur: Eucharistieviering

met orgel en samenzang (E\eniueel

met medewerking Jongerenkoor ,,De

Toorts").

Zondag 8 november: 8.45 uur: Stille

Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van het

St. Caecilia kerkkoor.

radiokerk Blocmendaal, Vijvcrweg 14:

9.M) uur: ds. E.Th. Thijs; 19.?0 uur; ds.

L.J. Boeyinga.

Nieuw Apostolische kerk: tot nadere

aankondiging zondag 9. .10 on 16.0(1

uur. woensdag 211.00 uur diensten in

gebouw Madoorastraat I . Haaricm-

Nooid.

Volle Evangelie Gemeente: zondagmor-

gen 9.45 uur dienst in gebouw Voor-

straat 100 Ie Katwijk aan Zee.

Kerk van de Nazareuer. /-ijlweg 218,

Haarlem: 8 november 'I.V) uur: zon-

dagsschool, bijbolgesproksgroopen;

10, .10 uur: nioi^endionsl ds. J. Sniink;

10.00 uur: avontldienst ds. J. Spijknian.

beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht).

POLITIE: telefoon 13043.

BRANDWEER: telefoon 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND, ongevallen tel. 023-319191,

besteld vervoer tel. 023-319277.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641.

ALGEMEEN MAATSCHAPPELUK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot 10.00 uur,

maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze

hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten verbonden
zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp tel

17373. Op alle werkdagen van 11.00 toi

12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus

100, 2040 AC Zandvoort.

STICHTING WUKRAAD NIEUW
NOORD, telefoon 18083.

WERKLOZENCOMITÉ, spreekuui

iedere maandagmorgen van 11.00 to

12.00 uur in de openbare bibliotheek

Op dat tijdstip ook telefonisch bereik-

baar onder nr. 14131.

GEBOREN: Nancy d.v. JL. Tecuwei
en F.M. Sieenkist: Elisabeth Shanna
d.v. A. Paap on E.S. Staneke.

GEHUWD: M. Doornekamp en P.A
F;ise.

OVERLEDEN: Klaas Grooi. 75 jaar

Rcinett;i P. Cohussen. gob. Van Pol. 7

jaar; Arie v;m de Vijsol, 102 jaar

Geertniid;i Thon. goh. Groot. 80 iaai

Jaiitina W. J(inkm;in, gob. Kamps. S

ja^r; Soplii;i M. Voklholf. geb. Gudi
95 j;iar: Anna Ilassoio. goli, Ohnl,^Io^io

90 jaar on Cornolis H, \;i!i Dcolon. (ï,

jaar.

MiiiReiMPWii
ZANDVOORT - Do watorstandei

voor de komende wook:

Datum
5 iiov

6 no\'

7 nov
.S nov
9 nov
10 nov
1 I nov
12 nov

HW
S',.1()

'),4{i

112.07

12, 21

0.57

I.IS

.1,07

LW
.1,45

4,45

6. 14

7.37

8,49

9,41

10,21

11,00

HW'
25 I

22,,17

23,48'

13,09

14.01

14,40

15,19

Woensdag M november 20.00 uur: 3e Maanstandcn: 5 november EK 2,09

Gobedsloerustingsavond Project 82. II november VM 23,27 uur
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Anne Lies Smits
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Jhr. P.N. Quarl. van UITordlaan 7, Zandvoort,

iclefoon 15635.

BEHANDELING N.Al AFSPRAAK.
Ook 's avonds.

Sportcenter Wim Buchel

A.J. v.d. M ooienstraat 47

Deze fascinerende sport kunt u bij ons de
gehele week, 's morgens, 's middags en

's avonds beoefenen.

Nu ook voor de jeugd vanaf 10 jaar.

Voorafspraak, telefoon 15829- 13965.

laten plaatsvinden. ^—
Want nu kan de winterschiJder u
een premie bieden die hoger is

dan ooit: {5%- per man per dag.'

Maak dus snel een afspraak

cife==, voor een vrijblijvende

Schildersbedrijf

Zandvoort - Tel. 02507 - 1 56 02
Heemstede - Tel. 023 - 28 61 82

KomM,yrrGERËKENDNa

Isoleer zelf!
• Voorzetramen profielen

• Eenvoudige montage

• In voorraad

" In scharnierende of vaste uitvoering

• In de kleuren aluminium, bruin of wit

• Voor binnen- en buitentoepassingen

• Eventueel ook door ons gemonteerd

Keur en Zoon
Telefoon 023 -286182.
Telefoon 02507 -15602.

Veilinggebouw

De Witte Zwaan
in- en verkoop en

opslag van inboedels
en guederen.

Dag, geopend v. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,

na 18.00 uur 16658.

Fa.WATERDRINKER
Souterrain.

De Witte Zwaan
Dorpsplein 2.

Foto Queile
Compleet folo/film-

assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen,

DROGISTERIJ

MOEREIMBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort.

ffisaaMiaaBMa

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN
weer bestendig. Aluminium profiel.

Leverbaar in de kleuren:
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen

en geanodiseerd aluminium
SNELLE LEVERING.
vakkundig geplaatst.

profielen en modelvoorzetramen
voorradig.

Bij uw vakhandej

schildershal C.J. Paap
Hofdiikstraat 24

Tel. 12206
Zandvoort

Uw adres voor
elast. kousen, panties,

knie- en enkelstukken,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

Gebakken en gekookte
mosselen
'met kruidenboter, stokbrood en

glas wijn.

ONZE DAGSCHOTELS:
Visfilet frites

Scholfilet frites ...

Gebakken lever

uien-champignons frites .

.

Kotelet frites

.7.95

.7.95

.8.45

.8.95

Ouders heeft u een

kinderfeestje? Delicia

heeft heerlijke

pannekoeken

Kroketten met frites, frikadellen

Met meer dan 5 kinderen

109/0 korting
Diverse kinderattracties!

Ook a la carte!

Steak Delicia 250 gram

Heerlijke biefstuk met gehakte uien,

champignons en verse paprika, overgoten
met pikante pepersaus, gebakken aard-

appelen en diverse groente en compóte.

Ie klas kwaliteit en

toch goedkoop!

Een feestje bij

u thuis?
Wij verzorgen uw

koude schotel

Vanaf 1 oktober
winterschotels, o.a.

zuurkool, boerenkool,

hutspot, capucijners

65 + 'ers opgelet!

Ga er eens uit...

bij ons 10% korting!

Elke dag verse schol

Bruiloften en partijen

verzorgen wij ook
Alle consumpties, jenever, lim.,

port, sherry, vermouth 2,-,

buitenlands gedistilleerd 3,-» o.a,

whisky, Franse cognac.

Heeft u een

vergaderzaaltje nodig
of een besloten ruimte voor
festiviteiten? Dehcia heeft het.

«'^Vij staan garant voor Ie klas

kwaliteit en een goede service

G.Kol
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-brand-ieven

alie verzekeringen

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325 - Bentveld/post Aerdenhout,
tel. 023 - 24 49 83 (b.g.g. 020 - 22 09 01 of 12 31 23).

Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaken, voor particulieren en voor export, en zoek door-
lopend te koop tegen beslist goede prijzen: grote en kleine

wereldcollecties, landencollectres, verzamelingen Neder-
land en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels, series

engros en partijen.

Geen object is te groot. Er wordt contant betaald.

Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

REPARATIE
van alle soorten

DAK-

BEDEKKING
Tel. 02507-17353.

Gun uw bedrijf de aandacht

van een (nog lang niet)

uitgelezen publiek

ADVERTEER!

Drogisterij

n/loerenburg

voor Dr. Vog^i
homeojjathie.

Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel. 02507 - 1 61 23

Grote sortering

PLAVUIZEN-

TAFELS

va.250,-

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

Tel. 1 77 51

OT2Z222Z2ffi2Z2Z22Z22ZZ2Z2SS^Z^2ZZZEESZ^ZZZaESSZZZa2^2Z2ZZ^Z22amzzz

HetNieuwe
Ruimteprogramma^^gform.

TE ZIEN.

f/Afi^/f/fU//M//.f//'M//.y.'//tf»'^yf^^j'^/'rM'//j'/f^i//j///^///A'//.

Het begrip ka.srcnvvand i.s motccii

ovidcrwcts als u cic nieuwste kreatie van Behr
zicc: Swiiietorin. Subtiel spel van verscliillendc

breedtes, dieptes, stnikturen, gesloten en open
vlakken. Toen altijd naadloos passend.

Vim vloer tot plafond. Hoeken éveii afgerond.

^11 vvje kan het ii beter nonen dan

Co van der Horst: al velejaren specialist in

tijdloos woonnivo? Dit baanbrekende systeem

voor wonen, werken en .slapen moet u zelf

gezien hebben...

Sportcenter Wim Buchel
A.J, v.d. Moolenstraat 47 -Zandvoort

Telefoon 15829 - 13965.

SPECIALE

NOVEMBER-
AANBIEDING

Saunabad van i4.- voor . .......... 10.00
Zonnebanken met fiemels van 10.-

voor ; 7.50

November maand voor de gezondfieid.

Profiteer van deze aanbieding.
Wij zijn de gefiele week geopend, oolc de

weekends.

^'"^
V

HEYDT
UW SPECIAALZAAK

.IN ALLE

HERENKLEDING

MAANDAG GESLOTEN

HALFVRIJSTAANDE VILLA
in mooie boomrijke buurt Zandvoort.
Grote voor-, zij- en achtertuin 1370 m^)
Garage en gas cv.
Suite, keuken, 3 slaapk, badkamer,
2e etage: ni eén mooi afgewerkte kamer
/ 325.000, -k.k.

SWEM-MAKELAARDIJ BV
Bloemendaalseweg 139,

Bloemendaal, telefoon 023-259091

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom, geenrisico, maar laat fiet

over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met

waardevolle tips.

^W VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

lERKBIDE
VOHUIZOS

A. J. V. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort -Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

U wilt een
klein bedrag

lenen?
Overal nul op
het rekest?

Bijmevr. C. P. Boon
lukt het vaak wel!
Tel. 02S07-17699.

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca, 200 m^,

makelaars 6 taxateurs in bedrijts- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

herman heijermansweq 6, amsterdam 2.. telex 18143

Officiële

Voho-dealer

H.P. kooijman
bv

ZANDVOORT
Brederodestraat 8,

tefefoon 02S07 - 13242.

Ook voor diverse

merken inruil-auto 's.

volvo

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.

Meubelpanelen, geplastificeerde
,

panelen en edeihoutsoortpn,

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels^' fineer, vouw-
rekjés, elementensysteemf''' plankendragers,
trapfiekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer-

waren, verf, LouVredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedscfiap.

Kortom, ;ovecl mogelijk voor de
- DOÉHÉTZELVER

Zaferdags geopend tot 16.00 uur.

's Maandags gesloten,

's Middags van 12.30-13.30 uur gesloten.

JOEGOSIAVISCH RESTAURANTPULA
brengt u van woensdag t/m vrijdag

een speciaal gOulash menu
voor f 15,50

' garnalencocktaii of soep
stokbrood + kruidenboter

' goulash met rijst of aardappelpuree
' Servische salade
palacinks.

Reserveren vanaf 3.00 uur.

Maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede
(nabij station Heemstede/Aerdenfiout)

Elke werkdag van

halfnegen tot halléén

en van halftwee lot

hall^es geopend. ;.

Bovendien zaterdags

van 10.00-12.00 liur.

U bent welkom.

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,

bedrijfspanden te Haarlem.
Heemstede, Bloemendaal e. o.

de ridder & strijbis bv
Makelaars en laxaleuis onroerende goederen.

Adriaan Pauwtaan 27 29 te Heemstede Tel 023 288560*
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ZANOVOORT - In vcrljand nu(
bcvciliKingswerkzaariihedtn aan de
lokctal'dcling van het poslkaiiloor

aan de Louis Uavidsstraat iti /,und-

voort. worden de loketten jicdurende

de periode 18 november/ 4 rieceni-

hcr verplaatst naar de kelder van del

postkantoor.

De kelder kan bereikt worden via de

binnenplaats aan de Corn. Nlejjer-

straat. Bovendien /uilen er voldoen-

de vcrwijzingsbordcn worden ge-

plaatst.

ZANDVOORT - Eén van de maat-

regelen van het college te komen tot

een sluitende begroting voor het

jaar 1982 is een forse bezuiniging op
de post onderwijs.

Men heeft onder andere voorgesteld

de vakleerkracht voor het zwemon-
derwijs te schrappen, op grond

waarvan in een eerste fase een

bezuiniging van ruim vijftiendui-

zend gulden (ƒ 15.862,—) wordt
verkregen. De commissieleden van

financiën konden zich hier wel mee
verenigingen; zo niet de Koninklijke

Nederlansde Vereniging \an Lera-

ren en Onderwijzers in de Lichame-
lijke Opvoeding.
In een schrijven aan de gemeenteraad

wordt gesteld dat de inlevering van ten-

minste acht klokuren vakonderwijs

(zwemmen) verdeeld moet worden over de

driefuil-time en één part-time leerkracht.

In het algemeen kan gesteld worden dat

elke vakleerkracht twee a drie klokuren

moet inleveren. Dit is een salaristerug-

gang van 6 a 10% per vakleerkracht.

Door het college van b en w wordt dit

afgedaan met de opmerking dat deze

teruggang in salaris „een niet te forse

ingreep ineens is".

Het hoofdbestuur vraagt zich af of al het

onderwijspersoneel en al het ambtelijk

personeel in de gemeente Zandvoort een

salaristeruggang van 6 d 10% te verwer-

ken krijgt door een ingreep van de

gemeenteraad. Als deze salarisingreep

uitsluitend en alleen van toepassing is op

de vakleerkracht, dan wordt geconsta-

teerd dat een kleine groep moet inleveren.

Dit is voor het hoofdbestuur van de K.N.

onaanvaardbaar en de betreffende in-

greep kan alleen maar de kwalificatie

,,onbehoorlijk bestuur" krijgen., aldus

het schrijven, waarin fel geprotesteerd

wordt tegen de voorgestelde bezuinigings-

maatregel.

Overleg

;

Door het college is gezegd dat deze

maatregel is genomen in overleg met de

betreffende vakleerkrachten en de
hoofden van scholen. Ook hier wordt

het college door de Koninklijke Neder-

landse op de vingers getikt. Men is het

hiermee niet eens en zegt dat overleg

met de betrokkenen en hoofden van

scholen niet juist is, omdat onderhan-

delingen gevoerd behoren te worden
met de vertegenwoordigers van de vak-

bonden waarbij de leerkrachten zijn

aangesloten.

Door de vakbond wordt er op gewezen
dat een individuele onderwijzer niet

opgeleid is om onderhandelingen te

voeren over salarissen en rechtspositie-

zaken; dat een dergelijk overleg ge-

voerd dient te worden met de vakbond.
Twee van de vier betrokken leraren

zijn lid van de Koninklijke Nederland-

se en het hoofdbestuur doet dan ook
dringend beroep op het college de
besprekingen te voeren met de daar-

voor in aanmerking komende vakorga-

nisaties.

,,Een vakleerkracht onbreekt de ken-

nis en ervaring ten aanzien van de
koppeling van de onderwijssalarissen

aan die van de ambtenaren", zo wordt

gezegd.

Vermindering kwaliteit

gedateerd 15 oktober stelt dat er wél

overleg met vakbonden is geweest,

men schrijft namelijk ,,De ten aanzien

van deze propositie gehoorde vakorga-

nisaties van onderwijzend personeel"

heeft het Hoofdbestuur van de Konink-
lijke Nederl-ïindse niets gehoord.

Men wil dus ingelicht worden met
welke organisaties dit overleg is ge-

pleegd. Ten aanzien van de verminde-
ring van het zwemonderwijs wordt

opgemerkt dat men de zienswijze van

de gemeenteraad niet kan delen, men
vreest een vermindering van de kwali-

teit van het onderwijs in het vak
lichamelijke oefening.

Argumenten
"

Hoewel het college in een schrijven

Behalve het niet in het overleg gekend
te zijn, wijst de Koninklijke Neder-
landse in een aantal argumenten op de
belangrijkheid van een goede lichame-

lijke oefening voor het schoolgaande
kind.

Deze vorm van onderwijs is namelijk

een geïntegreerd onderdeel van de
totale opvoeding. Vermindering van

het aantal lesuren door een daartoe

speciaal opgeleide leerkracht betekent

een achteruitgang van de kwaliteit van
het onderwijs en daarmee een terug-

gang in de totale menselij.ke vorming.

Het wegvallen c.q. verminderen van
het aantal uren dat gegeven wordt door
de vakonderwijzer doet afbreuk aan de
opvoeding tot zinvolle besteding van de
steeds toenemende vrije tijd, dus af-

breuk aan de voorbereiding op bewe-
gingsrecreatie en recreatiesport.

Verder wijst men op de toenemende
schade die ontstaat bij bewegingsar-

moede. Genoemd wordt de constate-

ring van schoolartsen dat de leerlingen

Grand Prix '82
ZANDVOORT - Vanmiddag om
15.15 uur komt de vaste kamercom-

missie in Den Haag bijeen om vra-

gen te stellen aan de desbetrelTende

bewindvoerders over de in oktober

toegezegde lening aan de Cenav.

• De Cenav zal binnen enkele dagen

beslissen of een kort geding tegen de

Staat der Nederianden wordt aange-

spannen naar aanleiding van het feit

dat de ministeries van EZ en CRM de
lening aan de circuitexploitant hebben
ingetrokken.

« Volgens direkteur Jim Vermeulen
behoort een Grand Prix 1982 niet tot de
onmogelijkheden, omdat Zandvoort
als eerste re.serveplaats op de agenda is

geplaatst. ,,Wanneer Detroit en Mon-
treal wegvallen, dan is het bijna zeker

dat er toch nog een Grand Prix komt
eind augustus, omdat de Grand Prix in

Oostenrijk op 15 augustus zal worden
gehouden," aldus Vermeulen.
• Er zijn positieve ontwikkelingen
aangaande een eventuele oplossing

voor de finaniële problemen van de
Cenav. Met name de schuld aan de
overkoepelende organisatie FISA
blijkt nog steeds een breekpunt voor de
Cenav te zijn.

» Het Ministerie van Economische Za-
ken (voor Handel, Ambacht en Dien-

sten) schrijft het college in een brief

gedateerd 5 november, dat men het

voornemen had om onder bepaalde

voorwaarden een lening van

ƒ SÜÜ.ODÜ,— aan de Cenav te verstrek-

ken met de bedoeling de Grand Prix

voor Nederland te doen behouden.
Dat één van de voorwaarden was, dat

de raad van Zandvoort op 27 oktober
zou instemmen met het houden van een
Grand Prix tot en met 1985.

Dat de raad in die vergadering zijn

instemming heeft onthouden en ook op
3 november in vergadering bijeen is

gekomen, teneinde over deze zaak te

beraadslagen.

..Wederom heef! de raad niet besloten

zijn instemming te verlenen", aldus het

schrijven, dal ondertekend is door
staatssecretaris Van Zijl en besluit met
de opmerking dat men bereid is tot

breed overleg over de toekomst van het

circuit.

« Door de VVD-fraktie is een schrij-

en gezonden aan het college waarin

men nader geïnformeerd wenst te wor-

den over de voorwaarden waarop de

lening aan de Cenav werd verstrekt.

,,Gezien de stellingname van de in het

college samenwerkende partijen, kun-

nen wij aannemen dat men eventueel

pUifvikrantniet

^llMangen?
iPBërVrijdaöyoor12i00uur ons 5
||||-'^;^l«arrtöor> telefoon ;-

akkoord kan gaan met de lening, onder
strikte voorwaarden," zo wordt ge-

steld.

Daarom verzoekt de fraktie van deWD alsnog aan de ministeries van EZ
en CRM te vragen om duidelijkheid

van de ministeries over deze voorwaar-
den, waardoor de mogelijkheid om
positief te reageren in principe aanwe-
zig is.

• Tijdens de vergadering van provin-

ciale staten, afgelopen maandag, kwam
de kwestie circuit ter sprake naar aan-

leiding vanA'ragen van het Zandvoortse
statenlid H. de Jong. Milieu-gedepu-

teerde J. IJff liet weten dat de lening

los staat van de Wet op de Geluidshin-
der.

Binnenkort zal een breed overleg op
gang komen waarvoor gedeputeerde
staten het voortouw nemen. De heer de
Jong is van mening dat de Wet Geluids-
hinder er onder meer is om Formule-1-
races onmogelijk te maken. In isoleren

van huizen zag hij niets omdat dit

tientallen miljoenen gaat kosten. Ge-
deputeerde W. v.d. Knoop (ruimtelijke

ordening) gaat er nog steeds van uit dat

het circuit in 1983 in ieder gevai geslo-

ten gaat worden. Dan zal een hervat-

ting van de woningbouw in Zandvoort
mogelijk zijn.

• Door voorzitter Perquin van het

Koninklijk Ondernemers Verbond is

maandagavond in een congres in De
Wintertuin te Haariem gezegd, dat

Voortbestaan van het circuit in Zand-
voort noodzakelijk is voor de nationale

economie. ,,Sluiting zou een verlies

betekenen voor de toeristische indus-

tie," aldus de voorzitter van de KNOV.
In een reaktie hierop heeft wethouder
Van der Mije de nadruk gelegd op de

woningbouw in Zandvoort, die door
het circuit volledig in het slop is ge-

raakt. Ook met de Wet Geluidshinder

voor de deur was Zandvoort in een

onmogelijke positie gemanoeuvreerd.
Door de daar aanwezige staatssecreta-

ris Van Zijl werd opgemerkt dat de

woningbouw misschien niet vertraagd

z(>u worden als aan de voorwaarde voor
de lening was voldaan.

• Door de Stichting Vrienden van het

Circuit tenslotte, is aangekondigd dat

men denkt aan akiies in de periode dat

de gemeenteraad zich moet uilspreken

over de motie van 1979 (raadsvergade-

ring op 22 december aanstaande). Bo-
vendien zegt men druk bezig Ie zijn het

geld bijeen te brengen om volgend jaar

van een Grand Pri.\ in Zaïidvoorl

verzekerd te zijn.

Tot zover de laatste berichten roi\dom

hel circuit.

bij het lager onderwijs steeds meer
afwijkingen krijgen op het gebied van

houding en het bewcgmg.sapparaat.

,,Hel aantal klachten van orthopedi-

sche chirurgen met betrekking tol deze

afwijkingen neemt nog steeds toe".

Men is van mening dat, wanneer nu
door de gemeente Zandv(M)ri bezuinigd

wordt op hef vak lichamelijke oefening

voor later grote lichamelijke- en geeste-

lijke schade wordt veroorzaakt aan de

schoolgaande jeugd van de gemeente.

Jan Kroese
Mak. o.g.

voor taxatie en
verkoop van
huis en flat.

Burg. V.

Fenemaplein7/11,
Zandvoort,
tel. 13244

Le.
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TZB laat vele kansen liggen

op nog grotere overwinning
ZANDVOORT - Na de misstap van
vorige week heeft TZB zich hersteld

door met 3-0 van Renova 2 te winneA.
Het spel was niet groots en de winst had
gezien het aantal kansen veel hoger
moeten zijn. Door deze overwinning
heelt TZB zich gehandhaafd in de top
van de ranglijst.

Tegen het zwakke Renova 2 is TZB
vrijwel niet in gevaar geweest. Kregen
de Haarlemmers een kans, dan kwam
dit door te nonchalant ingrijpen van de
Zandvoortse defensie. Doelman Huub
Halewijn greep bij het weinige werk
.steeds goed in en hield zijn heiligdom
schoon. Aanvallend scoorde TZB wel
driemaal maar het had veel meer moe-
ten zijn. Het meeste gevaar kwam van
Ab Bol die vanaf het middenveld goed
stuwend werk liet zien. Ook zijn passes

waren in de eerste helft op maat.
TZB werd gaandweg veel sterker en
forceerde vele hoekschoppen. Leen
Bol zag zijn hoekschop voorlangs gaan
en ook de andere hoekschoppen lever-

den vooralsnog niets op. De gasten uit

Haarlem boden zeer zwakke tegen-

stand en kwamen slechts zelden tot een
goed lopende aanval. In het eerste

kwartier had TZB dan ook een voor-

sprong moeten nemen, maar met de
afwerking lukte dat nog niet. Een
kopbal van Cees Sebregts ging rake-

lings over en een keihard schot van
Henk de Reus werd tot hoekschop
verwerkt. Wim Koning was het dichtst

bij een doelpunt. Zij lob, na een gave
pass van De Reus, verdween echter net
langs de verkeerde kant van de paal.

Voorsprong

Toch was het Wim Koning die de

openingstreffer voor zijn rekening
nam. In de 25*^ minuut was het een van
de weinige fraaie aanvallen die Koning
daartoe in staat stelde. De gebroeders
Bol hadden een belangrijk aandeel in

de voorbereiding van dit doelpunt.
Renova loerde op een counter, die in

het geheel geen gevaar voor het TZB-
doel kon brengen. TZB bleef de strijd

beheersen en in de 40"^ minuut stond
opnieuw Ab Bol aan de basis van het
tweede doelpunt. Zijn lange pass die

Wim Koning bereikte, werd goed over-

genomen door Cees Sebregts die vrij

oprukte naar het Haarlemse doel, en
beheerst 2-0 scoorde.

De tweede helft was nog maar nauwe-
lijks begonnen of TZB keeper Huub
Halev^ijn moest al snel zijn capaciteiten

aanspreken om een van richting veran-

derd schot uit zijn doel te stoppen. Het
was in de tweede helft het enige gevaar-

lijke wat de Zandvoortse doelman te

doen kreeg. TZB geloofde het wel. De
Boys probeerden de voorsprong wel te

vergroten maar het lag te weinig over-

Foto: Europress.

tuiging in het spel. De Renova-defensie

gaf zoveel ruimte, dat vele doelpunten
moesten vallen. Helaas ontbrak de
afwerking. Fraaie mogelijkheden voor
Cees Sebregts, Henk de Reus en Ab
Bol gingen naast of hoog over.

De strijd was gestreden en leek als een
nachtkaars uit te gaan, met een ople-

ving in de 40"^ minuut. Eindelijk werd
het 3-0 toen aanvoerder Henk de Reus
de bal vrij kon opbrengen en met een
keihard schot het doel trof, 3-0.

VOORZITTERS, PENNINGMEESTERS, DIREKTEUREN
en alle andere organisatoren van uitstapjes en feesten:

LET OP! t/m 31 december 1981, van maandag t/m

donderdag voor gezelschappen vanaf 25 personen.

alle dranUen halve prifst

BEL VOOR ALLE INFORMATIE: (02520) 15347 (restaurant) of 16214 (bowling).

Een Hine dag in TRESLONGHILLEGOM
Ie. 's IVIorgens en/of 's middags fiin samen bowlen m ons supergezellige bowling-

centrum (12 volautomatische banen, 2 bars, intieme zitjesl.

Bowlen is een spel voor jong en oudi Iedereen kan hel! Onze manager/spelleider

zorgt voor de nodige mstruktie en organiseert tijdens het spel een aantal

„wedstrijdjes", waarbij een ieder, ook de minder „bekwame", een prijsje kan
behalen.

2e. 's Avonds een feestelijk diner-dansant in een van de zalen van ons restaurant,

desgewenst met optredende artiesten.

°E KOSTEN
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KOMPLÊTE VERZORGING: Indien u wilt

kunnen wij voor een perfecte organisatie

zorg dragen! U kunt dit met een gerust hart

aan ons toevertrouwen.

1.00
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f I-ES GOEDE WIJ„i

»• '13 95

' 13 Ss'

(•«•••0®OOOeOO«Oe®OO9®®O9@®@®®®OO9#9OO««#

Gelijkspel te weinig ¥Oor

sterk Z'vüortmeeuweii
LANDSMEER - Tegen IVV in Lands-

meer behaalde Zandvoortmceuwen een

zeer verdiensteiyk gelukspet, 1-1. Beide

teams debuteren in deze 2e klasse.

Zandvoortmeeuwen was over het geheel

genomen sterker maar met de afwer-

king had het geen geluk.

Dames Lions

bekeren verder
ZANDVOORT - De Lions dames zijn

er in geslaagd om de volgende beker-

ronde te bereiken door in twee wed-
strijden tegen Zoebas uit Zoetetmeer
aan de goede kant van de score te

blijven. De thuiswedstrijd leverde een

overwinning op met 7 punten verschil,

terwijl uit, in Zoetermeer met 6 punten
verschil werd verloren, zodat het ene

punt in Lions voordeel de beslissing

bracht.

Tegen het fel aanvallende Zoebas heeft

Lions het bijzonder moeilijk gehad,

doch het slaagde er in om steeds meer
grip te krijgen op het spel. In dit eerste

duel was het vooral te danken aan de

bijzondere grote produktiviteit van

Thea Drayer die Lions de zege bracht.

Na een ruststand van 29-29 liep Lions

in het tweede gedeelte uit naar een
60-53 overwinning.

In de tweede wedstrijd leek Lions uil

de bckerstrijd gewerkt te worden. Bij

rust was de acnn.::'sind opgelopen tot

10 punten wat voldoende "oor Zoebas
was. Lions profiteerde echter kundig

van een inzinking van Zoebas en wist

zelfs even de leiding te nemen. 44-45.

Deze inspanning moesten de Zand-

voorters echter bekopen cii Zoebas
nam opnieuw het heft in handen. On-
der aanvoering van de goed spelende

Chika dijkman. Yvette van Deurscn en

Thca Drayer wist Lions de schade te

beperken tot de uiteindelijke uitslag

van 54-48, waarmee de volgende ronde
een feit was.

IW kwam met enige ex-profs in het

veld en ook Zandvoortmeeuwen bracht

een nieuwe aanwinst. Oud-prof en
Engelsman Duncan Pratt maakte een
wat onwennig maar toch wel geslaagd

debuut. 1W moest het meer van routi-

ne hebben dan van conditie. Het trok

direct fel van leer om de Zandvoorters
op afstand te zetten. De defensie,

onder aanvoering van Kees Bruin, kon
echter steeds op lijd ingrijpen. Al snel

luwde de IVV-storm en de Meeuwen
kwamen meer aan bod. De schoten van
Zandvoortmeeuwen waren net niet zui-

ver genoeg om de score te openen.
terwijl de IVV-defensie eveneens goed
ingreep.

Na de thee was het opnieuw Zand-
voortmeeuwen dat de boventoon voer-

de. Na 4 minuten kwam aanvoerder
Rob Buchcl vrij voor de doelman.
Maar hij knalde tegen deze op. Even
later was het toch raak. Nu kwam
Marcel Schoor! alleen voor de keeper
en met een fraaie boogbal verdween de
bal in de touwen, O-I

.

Gelijkmaker

De Meeuwen hielden de wedstrijd

goed in de hand, miiar waren zes

minuten later zeer veiiast door een niet

verwachte ingooi, die de nodige ver-

warring in de defensie bracht. Rociviiik

maakte dankbaar gebruik van dit bui-

tenkansje, 1-1. De Zandvoorters waren
geenszins leneergeslagen en trokken

opnieuw fel van leer. Marcel SchoorI

kreeg een goede mogelijkheid, doch de

keeper redde met een geweldige letle.x.

Zeli's laatsie man Kees Bruin trok naar

voren om alsnog de beslissende tictler

te forceren. Hel mocht niet balen.

Frans Makkau kwam 10 minuten voor

het einde voor Juh'.i vun der Zeijs in het

veld, maar ook deze veuuKJeriiig

bracht niet de gewenste iretfer. Gezien
hel grole overwicht en de prima inzet

van de Zandvoiirters was een overwin-

ning zeker verdiend geweest.

Toch kan Zandvoortmeeuwen reeds nu
op een goede kompetitie-start terugzien

in deze hogere klasse en met dezelfde

inzet en enthousiastme spelend, moet de
nu ingenomen derde plaats tot de moge-
lijkheden behoren.

Judo-kampioenschappen

bij Wim Buchel

ZANDVOORT - A.s. weekend vinden
de jaarlijkse judokampioenschappen
van de Sportschool Wim Buchel plaats.

In diverse leeftijds- en gewichtsgroepen
wordt gestreden om de titel. In het

sportcentre van Wim Buchel aan de
A.J- v.d. Moolenstraat, wordt op zater-

dag gestart om 13.00 uur met wedstrij-

den voor 6- ,7-, 8-, 9-, 13- en 14-jarigen.

Op zondag is de aanvang 10.30 uur met
Wedstrijden voor 10-, 11- en 12-jarigen.

De toegang om de kampioenschappen
te bezichtigen is gratis.

ZANDVOORT - De Zandvoortse hoe-

key-dames komen tot steeds betere pres-

taties. Door de 0-1 zege op Randwijk
komt Zandvoorf wat uit de degradatie-

zone. De heren leden een onnodige
nederlaag in en tegen Casiriexum met
3-2, na met rust nog met 1-2 te hebben
voorgestaan.

De routine die Zandvoort in eerdere
wedstrijden miste lijkt nu aanwezig te

zijn. Mede door enige omzettingen in

de voorhoede en op hef middenveld,
heeft Zandvoort duidclijik aan kracht

gewonnen. Gedurende de gehele wed-
strijd had Zandvoort een veldover-

Bridgenieows
ZANDVOORT - De uitslagen van de

derde wedstrijd van de lopende compe-
titie zijn als \'olgl: in de A-lijn pla.Usie

de tam. Cnops zich als eerste, met

60.61%, gevolgd door de fam. Jur-

riaans, die met 56,7l)','r tweede weid.

De heren Muldei Smis-Stor pakten met
62,149<- de eeisle plaats in de B-lijn,

gevolgd iloor het koppel Eiunien-l leu-

ker met 53.21'; . De verschillen bij de
C-lijn waren voor de eerste zes jiUuitsen

geiing. liet koppel mw. Lenteiinaii-lir.

Baan won met 55,73''; , op de voel

gevolgd door de fam. Van de Veen met
55,21';;.

De stand van de compelitie met nog
drie wedstrijden te gaan is nu:

A-lijn: I. lam. Coops. 2 tam. Spiers.

B-lijn: 1. heren IZmmen-l leilker.

C-lijiv. 1. dames Bos-Schouten.

in opmars
wicht, maar de ploeg had geen geluk bij

de afwerking. Was de druk in de eerste

heitt' groot, na de doeiwisseling werd
Randwijk nog meer onder druk gezet.

Een llgoed bewegende voorhoede en
een ^luwend middenveld zorgden voor
levcri'dig hockey.

Het duurde echter tot 4 minuten
voorj het einde, eer Zandvoort de
beslissende 0-1 op het scorebord kon
brengen. Karin van der Staak schoot

Zuu'dvoort naar de zege.

Heren

èlandvoori leed een onnodige neder-

laag tegen Casiricum. De eerste helft

gaf een gelijkopgaande strijd te zien

met wisselende kan.sen. Eerst opende
Castrieuni de score, maar Zandvoort
diende diiekt van repliek en kwam
door doelpunten van Olat van Ekeren

'en Wim Venekamp op een 2-1 voor-

sprong.

Na de pauze dacht Zandvoort de

overwinning in zijn bezit te hebben. Te
gemakkelijk werd er gespeeld en Ca-

strietim profileerde handig. De gasthe-

ren benutten de kansen beter dan
Zandvoort en nadat 2-2 w'as gescoord,

werd het vlak voor lijd zelfs 3-2 in hel

\ooideel van Castrieum.
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Nu droge en geweekte
*% stokvis.

jrv Haltcstraat 16.

ZANDVOORT - Na een spannende
partij voetbal heeft ZandvoortVS jl.

zaterdag de eerste overwinning welen te

behalen, na drie gelijkspelen. .long Her-

cules moest met 2-1 het onderspit del-

ven.

De gasten kwamen dirckt tot «zoede

aanvallen en de daarbij getorceerdc

hoekschoppen waren gevaarlijk. ni,i,ir

ZandvüOrt"75 bood steeds betei parii]

en toog ten aanval. Rob Gansner was
bijna bij een doelpunt. Zijn schot ging

rakelings naast en ook Gcrard Nijkanip

Z'meeuwen z

blijft in

HILLEGOM - Hel team van de zatcr-

dagvoctballers van Zandvoortmeeuwen
behaalde in de zeer lastige uitwcdstijd

tegen Concordia een overtuigende 2-5

overwinning. Door deze winst handha-
ven de Meeuwen zich op de 2e plaats.

Zandvoortmeeuwen begon zeer offen-

sief, doch een snelle counter van Con-
cordia betekende al snel 1-0. Meer
kansen werden Concordia niet gegund.
Zandvoortmeeuwen bracht meer vaan
in het spel en voor de pauze had de
stand reeds een geheel ander aanzien.

Na 24 min. scoorde Rood uit een
effectvolle voorzet van Goedegebuure
1-1, Even later namen de Zandvoorters
de leiding. Een afgeketste vrije trap

van Goedegebuure bracht de bal bij

Minkman die keihard via het been van
één der verdedigers scoorde, 1-2.

Na de hervatting hielden de Meeuwen
het heft in handen. Het duurde lot een
kwartier voordat Rood door fel door-
zetten een der Concordia-verdedigers

klem zette en samen werkten zij de bal

over de doellijn, 1-3. Even later z.it

Zandvoortmeeuwen al op rozen, door
een werkelijk schitterende treffer van
Marcel Cabri. .Met een perfecte boog
verdween de bal onhoudbaar in het

doel, 1-4.

De concentratie verzwakte bij de
Meeuwen en Concordia werd sterker.

Het kreeg enige hoekschoppen waarbij

Schollz op de doellijn redding moest
brengen. Concordia bleef .landringen

en na een snel genomen vrije trap werd
het via een kopbal 2-4. Door dit doel-

punt wakker geschud, drong Zand-
voortmeeuwen nog eenmaal aan. De
deze wedstrijd subliem spelende Gies-

bergen, scoorde 5 min. voor het einde

na een fraaie solo 2-5. Door deze
overwinning blijft het Ie zaterdagteam
van Zandvoortmeeuwen in de race.

Met 4 punten achter en een wedstrijd

minder dan koploper Velsen staan de
badgasten op een fraaie 2c plaats.

yag /ijn inzet pekeerd De badgasten
bleven drukken en kansen van Karel

v<tn der Reyden en Ronald Zaadnoor-
dijk troffen geen doel. Ook een fraaie

kopbal van (icrard .\'i)k,\mp bracht

geen succes Het duurde lot de 30e

minuut voord.il Z,indvo(irt'75 een ver-

diende voorsprong kon nemen. Dit een
corner van Ronald Zaadnoordijk
bracht Gerard Nijkamp zijn ploeg op
1-0. Direkt hierna weid het bi|na 2-0

toen J. Hercules doelman .'ich verkeek
op een \met van Rund \jn der Putten,

doch de hal rolde net naast.

Onderdruk

In de tweede helft waren de eerste

minuten voor Zandvoi)rt'75. Een eigen

mzel van .1. Hercules gme net over de
lat en Karel v.in der Keilden had pech
met een kopbal tegen de lat. De
Revervvijkers namen n,i deze Zand-
voortse wapenfeiten, het initiatiet uver
en drukten Zandvoc)rt"75 in de defen-

sie. }lc^ doel van Witn Gude ontsnapte
menigmaal aan een doorboring, fierst

een bal vlak naast en even later moest
Wim v,in Straten op de doellijn met het

hoofd redding brengen. Toch weid het

1-1 loen Ben van Staseren geblesseerd

op het veld lag en het spel gewoon
doorging. J. Hercules proiiteerde goed
en rechterspits Arnold Gerfenbach
scoorde

De Zandvoorters herstelden zich goed
van deze gelijkmaker en gooiden er een
schepje bovenop. Eerst vverd een straf-

schop wegens h;inds onthouden maar
even later legde de scheidsrechter de

bal wel op de stip bij wederom een

handsgeval. Ruud van der Putten

schoot Zandvoort"75 beheerst naar 2-1.

Met nog tien minuten te gaan probeer-

de J. Hercules de stand opnieuw in

evenwicht ie brengen. Een viertal

hoekschoppen op de veste van Wim
Gude leverde wel de nodige spanning

op maar geen doelpunten, zodat Zand-
voort75 met twee zeer belangrijke

punten van het veld slapte.

Winst wa
ZANDVOORT - Zaterdag werd een
ware overwinningsdag voor de water-

poloploegen van de Zeeschuimers. De
meisjes wonnen met 8-3 van Aquavit, de
jongensadspiranten bedwongen de nog
ongeslagen ploeg De Ham uit Wormer-
veer, en de heren stuurden Heiloo 2 met
groot verlies naar huis.

Dit gebeurde in de Duinpan onder
grote publieke belangstelling en onder
enthousiaste aanmoedigingen. In de
eerste spelperiode bij de meisjes scoor-

den Annet ter Heyden en Ingrid van
Fits direkt al viermaal, terwijl de Aqua-
vit meisjes slechts éénmaal de bal

achter de Zeeschuimer-keepster Rosa-
lie de Berg konden deponeren.
EUy van de Mye. Laura Hendriks en
Mariska van de Berg stopten regelma-

tig de Aquavitspeelsters goed af. ter-

wijl Karen Weber en PeÜra Hillenius

prachtige voorzetten konden afgeven

aan Emmy Koning en Ingrid v.d. Fits

die in de tweede spelperiode nog eens
viermaal scoorden. Eindstand 8-3 voor
du nog ongeslagen meisjesteam van de

Zeeschuimers.

Jongens

De jongens met Jaco Dicmeer in het

doel kregen het wat moeilijker. Na 1-0

van Harold Hcrwith en 2-0 van Nico
Wempe duurde het niet lang of De
Ham-spelers uit Wormerveer maakten
een tegendoelpunt. Jan-Willem Luiten.

Hans Wessel, Temmo Drayer en An-
ton van Duyn verdedigden echter het

Zeeschuimers-doel mei veel inzet, he-

laas konden zij niet direkt de aanvallers

Anton Westhovcn, Antoine Flori en

Ruud Heeroma vinden. In de laatste

spelperiode echter werd er ontzettend

goed gespeeld en kon Ruud Heeroma
zowaar nog twee goals maken. Eind-

stand 4-2, waarmee de jongens dus ook
nog steeds ongeslagen aan kop gaan.

Heren

Het herenteam met Niels Kinneging op
goal en Ron Phaff en Martin Herfst als

laatste verdedigingslijn wisten via doel-

punten van Coen Lucas, Mare Hom-
mes, Maarten Jansen en Ralph Kras

een comfortabele voorsprong op te

bouwen. 7-2. In de tweede periode ging

het moeilijker toen de Heiloo-spelers

binnen 3U seconden loi 7-4 terugkwa-

men. Dank zij het goede tegenspel van
Fernando Heeroma, Roy Warmerdam
en Robert Arens die de aanvalslinie

van de tegenstander lot stilstand brach-

ten, en goede voorzetten aan Mare en

Coen werd de eindstand 9-4.

Zwemfilmfestival

Speciaal voor alle kinderen van Zand-
voort en omgeving, maar ook voor

ouders en ouderen, wordt tijdens hel

cluhuur van de Zee.sehiilnicrs tegelijker-

lijd twee films gedraald. Voor de oude-

ren de bekende en spannende speelfilm

El Cid, en voor de jeugd de hartver-

ovcrcndc film Jungleboek.

Vrijdagavond 13 november dus in de

Duinpan, de avond begint om 19.15

uur, dan worden de filmprojekloren

gestart en kan iedereen in het water

liggend of zt^emmeiid de films volgen.

Naluurlijk wordt er gezorgd voor ge-

makkelijke zitplaatsen in het water,

luchlhanüen en luehlheddcn, en voor

zitjes aan de rand van hel bad. Kinde-

ren en hun oi;ders worden uitgenodigd

dit zwemfilmfestival bij te wonen. Zee-

schuimers hebhen gratis toegang, de

overigen belalen sleehls één gulden.
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Eén van de spannende momenten hij de wedstrijden \an afgelopen zaterdag bij de

waterpolowedsirijden in De Duinpan. Foto: Europress.
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BIJ INLEVERING VAN UW
KLEURENFOTO- ROLLETJE ONTVANGT ü

...EN

ONZE VASTE LAGE
PRIJS PER FOTO
BLIJFT NATUURLIJK:
(formaat: 9x9 Of 9x13 cm).

Hoofddorp: Marktla.iii 55 / Zwanonbiitij DtMinenlaan 19 /

2aiid./oort: Burg Enqi'lbt'tts^tt.uu 21 /

Nic'uuv Vennep Hucfdiveg 1 1S5.

(
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De beste keus
Traditioneel bereid Van
volle Normandische melk
Vol geur en vol smaak
Grote doos, altijd van

ƒ 4,74 voor 3,98 Alléén dit

weekend, per doos ^75

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 12 NOVEMBER 1981 PAGINA

Jaarlijkse ontmoetingsdag in zwembad De Duinpan
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dag om lief

Foto: Europress

ZANDVOORT - Er heerste weer
een sfeer van blijde verrassing in

het zwembad in de gemeente tijdens

de jaarlijlise ontmoetingsdag, een
dag waar men dit jaar wat langer op
had moeten wachten, want het was
zeker zo'n anderhalf jaar geleden

dat men op dezelfde plaats bijeen

was geweest.

Het aantal bezoekers was opnieuw
veel groter dan het voorgaande jaar
en het programma, zo niet beter,

dan toch bijna volmaakt.

„Dit is een land om lief te hebben,"
zong Helen Schepherd; met een kleine

variant kan makkelijk opgemerkt wor-
den dat net zo goed gezegd kan wor-
den: „Dit is een dag om lief te heb-
ben", dit gaat op voor bezoekers en
organisatoren, want kunnen de bezoe-
kers met volle teugen genieten van het

er ,,even" uit zijn en al heeft de
organisatie er de handen vol aan, men
kan deze dag niet meer weg denken uit

het dorpsgebeuren.

Programma

Deze feestelijke dag begon met school-

kinderen. Dit jaar waren het de leerlin-

gen van de Oranje Nassauschool die de
corsages uitreikten aan de deelnemers.

Bijzonder fraaie, vervaardigd door de
Welfare afdeling van het Rode Kruis.

Bovendien een goede gedachte van de

vrijwilligsters om in de hal van het

zwembad aanwezig te zijn met een
stand, zodat iedereen kennis kon ma-
ken met de vele creatieve aktiviteiten

van deze zo belangrijke werksters.

Na de zwemles van de kinderen was er

een demonstratie van het recreatief

zwemmen door leden van de Algemene
Bond voor Ouderen. Enthousiast toon-

den de zwemmers(sters) hun leeftijdge-

Vrijwilligers gevraagd

in Huis in de Duinen
ZANDVOORT - In het Huis in de
Duinen worden vrijwilligers gevraagd,

om het iets uitgedunde korps te komen
versterken.

Vorig jaar oktober werd namelijk ge-

start met een aantal dames en heren,

die tussen 19.00 en 21.30 uur koffie

schenken in de grote zaal van het Huis
in de Duinen, en waar mogelijk bewo-
ners aktiveren en stimuleren.

Deze vrijwillige hulpverlening bleek

een schot in de roos. Bleef de grote zaal

in het bejaardenhuis voordien altijd

leeg, sinds vorig jaar heerst er een

gezellige sfeer doordat zeker zo'n twin-

tig tot dertig personen er een kopje

koffie drinken, en aangemoedigd door
de hulpverieners, contacten met elkaar

maken, spelletjes worden gedaan,

nieuwtjes uitgewisseld.

Het was en is nimmer de bedoeling

geweest dat deze hulpverlening een

professioneel karakter zou krijgen,

juist de gewone aanpak heeft de gezel-

ligheid teruggebracht in de conversatie-

zaal. Waar bewoners voordien de

avonden doorbrachten alleen op hun
kamer vinden ze nu in de conversatie-

zaal een geanimeerd gezelschap.

Extra huip

Vorig jaar werd door vierencienlg men-

sen gestart. In de loop van het jaar

echter zijn er opengekomen plaatsen

gekomen door ziekte of te drukke
werkzaamheden. Nu vraagt het Huis in

de Duinen vrijwilligers(sters) die deze
opengevallen plaatsen willen innemen.
Het gebeurt op basis van vrijwilligheid.

,,Gewoon menselijke contacten leg-

gen, belangstelling tonen, een beetje

goed zijn voor elkaar", zo wordt deze
aktiviteit uitgelegd door mevrouw
Spliethof van het bejaardenhuis.

In de praktijk komt dit neer op tweeë-
neenhalf uur per veertien dagen hulp
aan het bejaardenhuis. Er wordt een
lijst opgemaakt voor een periode van
een paar maanden, zodat men ruim van
tevoren weet wanneer men in het Huis
in de Duinen wordt verwacht. Ook kan
men altijd ruilen met anderen, omdat
de telefoonnummers van de overigen
worden vermeld, stuit dit niet op te

veel bezwaren.
Verder wordt per half jaar nog een
onderlinge werkbespreking gehouden,
zodat men bijtijds attent wordt ge-

maakt op zaken die de bijzondere

aandacht vragen.

Aanmelden voor deze aktiviteit kan bij

mevrouw Spfiethof (hoofd huishou-

ding), fel. 02507-13141.

(Adverienik'J

woningbouwvereniging
Voor leden komen beschikbaar:

1. De flatwoning

Flemingstraat 80
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,

douche, blokverwarming, berging.

Huurprijs: / 540,60 per maand.
2. De flatwoning

Keesomstraat 515
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,

douche, blokverwarming, lift, berging.

Huurprijs f 537,05 per maand.
B & W verlenen voor deze woningen slechts

woonvergunning aan:

a. gezinnen
b. 2-persoonshuishoudens.

De toewijzing van deze woningen geschiedt

op het lidmaatschapsnummer van de vereni-

ging. Het bestuur verstrekt een bereidver-

klaring. De beoordeling voor het verkrijgen

van een woonvergunning berust bi] het

College van Burgemeester en Wethouders van

de Gemeente Zandvoort. De inschrijving dient

schriftelijk vóór dinsdag 17 november 1981 om
19.00 uur te geschieden aan het kantoor van

de vereniging onder vermelding van het

lidmaatschapsnummer en geboortedatum.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal

eerst op donderdagmiddag 19 november 1981

om 14.00 uur in het gevelkastje aan het

kantoor worden gepubliceerd.

RUILWOIMINGEN
Maand november 1981

1. Aangeboden:
kleine beneden-hoekwoning (voor bijv.

alleenstaande) Keesomstraat,

huur ƒ 292,60 p.m.

Gevraagd: eengezinswoning.

2. Aangeboden:
flatwoning (4 kamers)

Lorentzstraat, huur f 586,40 p.m.

Gevraagd: eengezinswoning in centrum.

Woningruil geschiedt alleen volgens de richt-

lijnen van de ruilregeling. Belangstellende

huurders van EMM- of gemeentewoningen
dienen vóór eind november 1981 schriftelijk te

reageren onder vermelding van de aan te

bieden woning, het lidmaatschapsnummer
en de geboortedatum.

noten dat zwemmen een goede ont-

spanning voor deze groep kan zijn en
voor de heer Captijn een goede gele-

genheid daadwerkelijk te laten zien dat

iedereen welkom is bij deze lessen.

Door een groep kunstdrijfsters uit

Haarlem werd hierna deze nieuwe
vorm van ontspanning gedemon-
streerd, terwijl de opvoering van het

zwembadpersoneel van ,,Een dagje
zwembad" voor veel hilariteit zorgde.

Deze parodie, gebaseerd op onder
andere alle vormen van zwemmen, van
de kleuters tot een bevalling onder
water, werd door de aanwezigen bij-

zonder gewaardeerd, zo ook trouwens
de kostelijke show van ouderwetse
badpakken. Terecht een ware ovatie

voor beide programma-onderdelen.

Artiesten

Na de badpakkenshow die werd gehou-
den tijdens de lunch, waarvoor men in

allerijl nog extra proviand moest orga-

niseren, want hongerig was men wel,

kwamen de figuurzwemstertjes van de
Zeeschuimers in aktie. Perfekt was

deze uitvoering van de zes meisjes, die

dank zij de medewerking van de scho-

len, toch vrij waren om naar het

zwembad te komen. Een fraai gezicht

de ranke figuurtjes de figuren te zien

uitvoeren.

Mooi ook de onverwachte bloemen in

het bad, een zeer gewaardeerde geste

van een zeeschuimster.

Hierna dan het optreden van Herman
Emmink, eerst met een conférence,

waarna Helen Shepherd de show stal

door ruim vijfendertig minuten het

publiek bezig te houden.
Helen zong veel liedjes van haar nieu-

we lp ,,This is my song", naar het liedje

van Charley Chaplin, een lp die deze
week uitkomt en door Helen in eigen
beheer wordt uitgegeven.

Zowel Herman Emmink als Helen
Shepherd vonden het fijn om naar deze
jaarlijkse ontmoetingsdag van oude-
ren, gehandicapten en allecnwonenden
te komen. Voor Herman was het de
tweede keer en hij voelde zich, on-
danks het zwembadwater (ik heb wa-
tervrecs, bekende hij ,,als een vis in het

water".

,,lk vind het hecriijk hier te komen,
maar als iemand mij nu ook eens de
tekst van het Zandvoortse volkslied

zou geven was het volmaakt."
Helen Shepherd maakte een geweldige
indruk op de bezoekers, ,,ik wist niet

dat ze zo mooi kon zingen," was een
opmerking die door velen werd onder-
steund. ,,Wie Weet misschien komt ze
volgend jaar weer, ik houd hiervan",

zei een bejaarde heer die uil volle borst

het ,,Halleluja" meezong.
Met vereende krachten is het het

zwembadpersoneel gelukt om het

zwembad op tijd klaar te hebben voor-
dat de schoolzwemmertjes om vier uur
hun lessen kregen.

Het werd wel een haastje-repje, maar
met voldoening kon geconstateerd wor-
den, dat door veler krachtinspanning
en improvisatie (dank ook aan Wim
Bos die precies op tijd in Zandvoort
arriveerde om achter het orgel plaats te

nemen en Herman Emmink begeleid-

de) deze ontmoetingsdag uitgroeide tot

een hoogtepunt.

M.A.

(AdvQrlenticj

htelligentsparen

DeMeesrente-
rekeiÉig.
Hoge vrije opname:
lol r 5.000,- p.m.

In december: f 6.ÜÜÜ.-.

Méér geld opnemen:
opzegtermijn
24 maanden öf

2"o opname kosten.

Geld nodig voor onroerend
goed: zonder opzegtermijn
of opnamekosten.

Wij durven
elke vergelijking aan.

^BMHp

Hoge rcnic. in nüvcmber I98I.

BANKMEES «&HOPE NV
Anislerdam. Herengracht 548: (020) 52 79 II 1:

(Biiilenveldert). A.ssijmburg 150; (020) 42 98 60:

Haariem. Houtplein 8; (023) 31 59 50:

Artsen: Huisartsenpraktijk Bouman,
Mol en Ridderbos.

Arts: B.F.J. Bouman, telefoon 15600.
Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de de
telefoonnummers van de huisartsen

Anderson tel. 12058, Drenth tei.

13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

Tandarts: telefoon 023-313233.

Wijkverpleging: zr. A. Boschma, Lin-

naeusstraat 7 fl. 4. telefoon 14277.

KarkdiënÊiSii
Hervormde Kerk, Kerkplein: 10.00

uur: ds. C. Mataheru, crèche aanwezig.

Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur:

jeugdkapel.

Gereformeerde Kerk, Jullanawcg 15:

10.00 uur: ds. P. van Hall. viering

Heilig Avondmaal; 19. Oü uur: dienst

onder leiding medewerkers gemeen-
schappelijke werkgroep.

Nederlandse Protestantenbond, Brug-

straat IS: 10.30 uur: pruf. dr. C.W.
Mönnich van Amsterdam, Ev. Luthers.

Rooms Katholieke Kerk
Parochie SI. Agalha, Grote Krocht:
zaterdag 14 november: 19.00 uur: eu-

charistieviering met orgel en samen-
zang.

Zondag 15 november: S.45 uur: stille

eucharistieviering: 10.45 uur: eucharis-

tieviering met medewerking van het St.

Caecilia-kcrkkoor.

Kadiokcrk Wocmendaal. Vijverwcg 14:

9.30 uur: ds. E.Th. Thijs; 19.30 uur; ds.

L.J. Boeyinga.

Kerk van de Nazarcncr, Zijlweg 218,

Haarlem: 9.30 uur; zondagsschool, bij-

belgespreksgroepen; 10.30 uur: mor-
gendienst, lekendienst; 19. (H) uur;

avondditnst, ds, J. Smink.
Woensdag 18 november: bijbelstudie / -

bidstond.

Nieuw Apostolische kerk: tot nadere
aankondiging zondag 9.30 en 16.00

uur; woensdag 2(!.(K) uut; diensten in

gebouw Madocrastraat 1, Haarlem-
Noord.

Volle Evangelie Gemeente: zondagmor-

gen 9.45 uur; dienst in gebouw Voor-

straat 100 te Katwijk aun Zee.

Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, flat 2, Zandvoort, tel.

02507-14437 b.g.g. 023-313233.

Dierenarts: mevr. Dekker, Thorbecke-
straat 17, tel. 15847.

Geslachtsziekten: voor algemene infor-

matie tel. 023-320202 (dag en nacht).

Politie: telefoon 13043.

Brandweer: telefoon 12000.

Centrale post ambulancevervoer (CPA)
Kenncmerland: ongevallen 023-319191-

.besteld vervoer tel. 023-319277.

Taxi: telefoon 12600 en 16843.

Storingsdienst gasbedrijf: telefoon

17641.

Algemeen Maatschappelijk Werk Zand-
voort: Noorderstraat 1, telefoon 13459

(b.g.g. 023-320S99 of 320464). Spreek-

uur op werkdagen van 9.00 tot 10.00

uur, maandagavond van 7.00 tot 8.00

uur. Verder volgens afspraak. Voor
deze hulpverlening, beschikbaar voor
iedere inwoner van Zandvoort, geldt

dat er voor de vrager geen kosten aan
verbonden zijn.

Centrum voor vrijwillige hulpverlening

Zandvoort: voor informatie, advies en
hulp. tel. 17373. Op alle werkdagen
van 11.00 tot I2.O0 uur. Ook schrifte-

lijk, postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting wijkraad Nieuw Noord: tele-

foon 18083.

Wcrklozcncomité: spreekuur iedere

maandagmorgen van 11.00 tot 12.00

uur in de openbare bibliotheek. Op dat

tijdstip ook telefonisch bereikbaar on-

der nr. 14131.

Wctswinkel: Gemeenschapshuis, Louis

Davidsstraat. Eerste en derde woens-
dag van de maand van 17.3(1 tol 18.30

uur.

4
'
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Ondertrouwd:
J. Oosterom en Cl. van der Meer.

Gehuwd:
P, Schuiteniaker en E.L. Cusl;

E.H.FM. Sondag en M. Snippe;

Th.J.E. Rouwendal en H. van Ko-
ningsbruggen.

Overleden',

Hendrik van der Vliet, 65 jaar; Petro-

nella J.G. van Dijk, geb. Wilhelm, 89
jaar; Engel Keur, 59 jaar; Johannes
Th. Nijs, 77 jaar; Grietje J. Kiewiet,

geb. Grezel, 73 jaar; Gerardus Bak-
kenhoven, 80 jaar.

iXWFERSJT^N'DEN'i

ZANDVOORT - De waterstanden

voor de komende week:

Datum HW LW HW LW
12 nov3.17 11.00 15.19 23.19

13 nov 3.52 11.54 16.01 —.—

14 nov 4.27 0.01 16.48 12.40

15 nov 5.19 0.49 17.32 13.12

16 nov 6.10 1.41 18.21 14.02

17 nov 6.56 2.29 19.18 14.48

18 nov 7.56 3.20 20.27 15.43

19 nov 9.11 4.23 21.44 16.57

Maanstanden; 18 nov LK 15.54 uur.

Springtij vrijdag 13 november.

Spbilprciim

VOETBAL
Zondag: Zandvoortmeeuwen-ZVV,
14.30 uur. Sportvelden Vondellaan.

CBS 2-TZB, 11.30 uur te Haariem.

SVJ dames-TZB. 10.00 uur.

Zaterdag: SCZ'58-Zandvoort'75, 14.3Ü

uur.

HOCKEY
Ilaarlem-Zandvoort heren, 14.15 uur.

BASKETBAL
Zaterdag: Lions dames-Wolves, 19.15

uur, Pellikaanhal Zandvoort.

ZAALVOETBAL
Donderdag. 12 november: Hong Kong-
La Bouteillc, 20.45 uur, Troslong 1 lille-

gom.

Cult. Centrum

tijdelijk dicht
ZANDVOORT - Wegens de opbouw
van een bijzonder grote tentoonstelling

(overzichtstentoonstelling Lodewijk

Scheltboul) zal het Cultureel Centrum

tot zaterdag 28 november gesloten zijn.

Galerie K9c. eveneens aan het Gast-

huisplein te Zandvoort zal die periode

normaal geopend zijn, woensdag- lot

en met zaterdagmiddag van 13.30 lot

16.00 uur.

ZANDVOORT - In de beide Zandvoort-

se MAVO-scholcn (Sophiavveg en Zand-
voortselaan) heeft woensdag 4 novem-

ber een schoolconccrt plaatsgehad on-

der auspiciën van de ,,Slichting het

Schookontert". ,,Een instelling, die we
nici graag meer zouden willen missen en

waarvan door de keuze van de solisten

en hef door hen gebrachte programma
steeds opnieuw een bijzonder leerzame

inv/oed uitgaat en die heel veel liljdriMjit

aan de muziekkcnnis in het algemeen hij

onze schfKiljeugd. De ccmeerten zijn dan
ook bijzonder in trek en genieten een

crote belangstelling.

Jaap Kiewiet iVIavo

In de Clir. Mavoschool ,,J;i;ip Kiewiei"
concerteerde van 10.45 loi \\.}f< uur
een Jazztrio, beslaande uit Edwin Cor-
zilius-basgitaar, Koos joppc-drums eii

Roelof Stalknecht-piano. Hel concert

vond plaats voor alle leerlineen van de
school tegelijk, in de zich voor dergelij-

ke evenementen uitstekend lenende

ruimte met een goede akoestiek, in de
hal van de school. Het trio gul' een
overzicht van de ontwikkeling dic de
jazzmuziek doormaakte vanaf de plan-

tages in New Orlcans en Chicago tot nu
toe. waarbij de diverse stijlen uit de

doeken kwamen, op bijzonder knappe
en duidelijke wijze vooraf loegelieht

door de drum-spcaker Koos Joppe.

Zijn helder betoog droeg er aanzienlijk

toe bij, dat ai het ten gehore gebrachte

een levend karakter kreeg. De jeugd
genoot dan ook met volle teugen. Zó
zelfs, dat het concert op speciaal ver-

zoek nog mei ruim een kwartier werd
verlengd. Wegens afwezigheid van het

schoolhoofd, de heer Bcrkenbosch,
vertolkte de adjunct-directeur, de heer

Van Ginzel, de dank van de aanwezi-

gen, dic, niet karig met hun bijvalsbe-

tuigingcn, het trio ovationeel dank
brachten. Het werd alzo een bijzonder

geslaagde muziekmorgen waarover nog
geruime tijd werd nagepraat.

Wim Gertenbachschool

In de Wim Gertenbachschool voor
Mavo aan de Zandvoortselaan concer-

teerde diezelfde morgen het duo Wil-

lem Hylkema-piano en de violist Tho-
mas Magyar, van 10.00 tot 10.50 uur en
van 11.00 tol 11.50 uur. Het werd een
muzikaal gebeuren van de eerste orde,

omdat naar duidelijk bleek, naast de
lichte muze, ook de klassieke muziek
bij de schooljeugd grote belangstelling

heeft. Dat kon ook moeilijk anders bij

het beluisteren van de verrichtingen

van deze beide topartiesten, die daar-

voor een zeer speciaal en zeker niet

gemakkelijk te verteren programma
hadden samengesteld, met werken van
achtereenvolgens Vivaldi, de Falla,

Bartok en tenslotte de Hongaarse com-
ponist Ernest van Dohnanyi, wiens

Hongaarse dansen de jeugd van de ene

verha/ing in de andere tieed \,iilen

lliei was sprake van geniaal en briiian'

spel. Men heelt hier altijd ook nu;: he'

vooneehi, eluenlijk ilrie articsicn ti

beluisteren want Willem llylkeni

ovenrnt hier welha:ist v.eer zichxelf In

het enthinisiasi toelichten van de clivui

se nummers, hetgeen weer op gr.indu^

ze wij/e üebcurde. Ihit tle berocnul'

violist 'I hoinas Mauyar. die /o Lioed ;il

iillc l:in<.!cn i.ifi de wereld herc/si'i.

inedewerkini; aan dit concert verleen

de. gaf da.iraaii extra t!la^^. ,.lk ben ei

dol op" zei hij mij na atloop. ,,Hr i

geen dankbaarder [uibijek dan di.

jeugd, nog nnbevanyen om h:iar om
deel." Voor mij persoonlijk was cti:

o))treden een onveriieielijk üehciiien

Het schoolhoofd, de beer \V. Nijhoer

(hinkte de beide musici op eniiioiisiasti

wij/e, daarin vanzelfsprekend bijgeval

leri door een enthousiast jeu<;diij: pci-

bliek.

.Met groie interesse wordt nu reed-

weer naar voliiende concerten uituezien

{er Noltien er nog drie in liit scliinil-

jaar). iiv. dat is waarlijk wel te bcyrij

pen, want scboolconcerten zijn in

ZancKoort onmisbare leerstol ecwnr
den en daarnaast kostelijke. gemitvollL

uren.

K.Sr,

Diefstallen opgelost

ZANDVOORT - Door de politie van

Zandvoort is het onderzoek afgesloten

naar een aantal inbraken dat de laatste

maanden in de badplaats werd ge-

pleegd.

Vorige week dinsdag werden de laatste

twee verdachten door de politic aange-

houden, namelijk de 21-jarige

M.J.v.E. en de 19-jarige P.A.H.

In totaal werden tweeëndertig inbra-

ken-diefstallen opgelost, negen daders

werden aangehouden, terwijl van ze-

ven inbraken-diefstallen de ontvreem-

de goederen geheel of gedeeltelijk wer-

den aangetroffen.

Ree gewond
ZANDVOORT - Door een Haaricmse
automobilist werd woensdagmorgen
omstreeks halfzes een gewonde ree

aangetroffen op de Zeeweg ter hoogte

van Bloemendaal. Hij bracht het ge-

wonde dier naar het politiebureau die

het naar een dierenarts heeft overge-

bracht voor behandeling.

een eidra

ZANDVOORT - Met blijkt de com-
missieleden van financiën ernst met de
algemene bezuinigingen. Aanvragen
van zowel het Cürnité viering Konin-
ginnedag, als die van de Zandvoortse
Operette Vereniging voor een extra

subsidie over hel jaar 1980 werden
door de commissieleden afgewezen.
Wél is men van mening dat door het

gemeentebestuur een schrijven naar de
diverse verenigingen moet uitgaan,

waarin nog eens nadrukkelijk wordt
gesteld, dat men in de toekomst geen
aanvragen voor extra subsidies kan
indienen, omdat deze niet gehonoreerd
zullen worden. ..Overschrijdingen kun-
nen niet meer worden getolereerd, dan
moet men zelf voor vervangende in-

komsten zori'en."

bïl^lietlieelc

ZANDVOORT - Vanavond, 12 no-

vember vindt in de openbare biblio-

theek aan de Prinsesseweg een concert

plaats door Marjon Kroon, clavecim-

bel, en Micke Holt traverso (houten
dwarsfluit).

Het eerste concert dat op 17 september
werd gegeven was bijzonder succesvol,

zodat men op de ingeslagen weg denkt
voort te gaan.

Het programma voor vanavond ver-

meldt onder andere: middeleeuwse
muziek uit 1551, clavecimbel, werken
van Suzanne Holt. W. Byrl, J. Holterre

en Frescobaldi voor de pauze, hierna

nog werken van Kwantz, .I.S. Bach en
W.A. Mozart.
Toegang gratis, aanvang 20.15 uur.

ZANDVOORT - In het kader van de
winteraktvitciten 8]/\82 overallcrna-

lieve geneeswijzen door de Kruisver-

eniging Zandvoort, wordt de volgende

avond gehouden op 12 november in het

Gezondheidscentrum. Deze avond
staat in hel teken van de acupunctuur,

spreker is de heer H. van Brero.

Gezien de belangstelling die er momen-
teel voor dit ontwerp bestaat worden
veel belangstellenden deze donderdag-
avond verwacht. Het gezondheidscen-

trum is aan het Beatrixplantsoen (zij-

straat Kosi verlorenstraat).
Aanvang 20.00 uur in de pauze is er

gelegenheid tot vragen stellen.

tAdvcrlcmic)

VERGELIJKING PRIJSPEIL LEVENSMIDDELENZAKEN 1)

goedkoopste
zaken

«;ti uiti-radrd noK

bi; niMKSON

5 a 10%
duurder

10 a 15%
duurder

15 a 20%
duurder

20 a 25%
duurder

meer dan
25% duurder

onvoldoende
artikelen

aanwezig

qoe{l^,oo^lst

;iarr..ji,./irjL'

pfuiluktL'ti

'Xiirk utl Dfuck/

H.lw.il Hl'vili^li

lIui

.l.?C H':tni.rn-. Fri|i\l,ii|

Mito

Alliwl Hi'iiri D.'Duei,

PmliriLlrkt (GTi).:iw.C'utl',j,

Smion, rret) v,il Wl'iH

Pr,itimd(Kt (Zuul HulLiiKl)

V *. L)

A M.I.'OCO, Ci'iHT.f,ei> n|i,

Sp.ir siiitfH. V.-iin, Vivi?

J .. 6

bükcnde

mcrkcti

Piofim.'rKt l/:i,ia.Hiii;.in

I ri'.l » il,VV..|!l

nilicrt Hi'iiH l;,-H

Cn „n, N,..iKV,- iV-.,i.'

Pfudm.Kkl il,;rii'"H\.',

Vi"ii|..'l, Vivi! V ,S 11,

J.it Hi.'rm,unl't'|!il.i;l

11 d(! «oloonfi- hiniu'n ilc v.!Vki'n is iilLiht-ti^Lli

-';:.:;
1
!

.



WEEKMEDIA 29/30 DONDERDAG 12 NOVEMBER 1981 PAGINA 4

ostraat!^
>\

Voor vloerbedekking kunt u over£

t"^

IMR19

I terecht. Maar voor service èn hoge kwaliteit neemtm VAM LAAR
alle tijd.

Projektstoffering - Interieurverzorging

Leverancier van exclusieve tapijten o.a.: MID tapijt, Axminster tapijt.

Tetefoon 023 -288711.
Vanaf maandagmiddag geopend - Donderdag koopavond

laaeHB

DOE MEER ZELF
HOUTHAIMDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL. ?4460P

Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktogels, finoer, vouw- q
rekjes, elementensysteenn, plankendragers, b
traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzer- ^
waren, verf, Louvredouren, edelfineer, binnen- o
deuren, saloondeuren, gereedschap. ^

Kortom, zoveol mogelijk voor de
DOEHETZELVER S

Zaterdags geopend tot 16.00 uur.
jj

's Maandags gesloten.

's Middags van 12. 30- 13.30 uur gesloten. "

C.Th.

Sanitaire installatie

BLEKERSVAARTWEG 51

HEEMSTEDE -TEL. 286892

ereend
itL'LL

ïnsAaWeAeor

Loodgieter
Elektricien

Gasverwarming

Complete cassettes;

wij leveren ook elk los deel

bij uw bestaande cassette

Juweiteir SMIT
RAADHUISSTRAAT 89

TEL. 2802 67.

J

¥

^

-Ik

do 's voor het i

Wie gezin

ICRISTALHUYS B&B
BiNNENWEG 74-76 - HEEMSTEDE - 023-284528.

Laat de Sint

even binnen lopen,

om eventueel een

bloemetje te kopen.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Halicsiraal 65 - Zandvoort

TcL 02507 - ) 20 60

De specialist voor al uw bloemwerken.

U wilt een
klein bedrag

lenen?
Overal nul op
het rekest?

Bij mevr. C. P. Boon
lukt het vaak wel!

TeL 02507-17699.

te huur. Burg. v.

Fenemaplein.

f 100,- per maand
Tel. 02507-14(21

Joegoslavisch Restaurant „PULA'
brengt u van woensdag t/m vrijdag een speciaal

GOULASH WïEWU voor 15,50
• GARNALENCOCKTAILofSOEP
. STOKBROOD -l- KRUIDENBOTER
. GOULASH mt!t RUST of AARDAPPELPUREE
• SERVISCHE SALADE
. PALACINKA
Reserveer vanat 3.00 uur. Maandag en dinsdag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede

Tel. 023 -28 52 85
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

KQOlJMANSl

Hoofddealer van o.a.:

Royal Alhert, Swarovski, Zilver Kri.<;!al, Tichelaar (Makkum), De Porceleyne Fles, Hummel
{GoehclJ, IVaierforcI Kristal, Christinenhüite (Schott-Zwiesel), R.P. Limoges.

OPEN VAN 9. 00 - /<9. 00 UUR - DONDERDA G KOOPA VOND.

Lasagne,
^ iPaella,

"Findus''
diepvriesspecialiteiten

KANT EN KLAAR
van een bijzondere klasse

frambozen,
bosbessen.

i
Vitale heer, 77 jaar,

zoekt kennismaking
met

ïiette dame
om eenzaamheid op

te lossen.

Br. o. nr. 2 565
bur. V. d. b!.

ei
Wie heeft Cockie

onze WITTE

PARKIET gevonden?

I
Blom,

j CelsiusstraatieO
tel. 15792

Hang- of
legkast

172x50x50 cm
125,00

Uit voorraad leverbaar en

gratis thuis te bezorgen

.

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25,

telefoon 17751.

f?
C*» *> *

.4 S <
< ü»

J

A , 'M

«*"**>iws«.i

i ^

e me\

i\ V

m ..SU ii-'Y-^-^^- I

-^-J-t -.H.-l^-.^.

Stofzuiger 30.00

Witte vacht 75.00

Zigzag

naaimachinel 00.00

Vouwbed 60.00

2-zits bankje

nieuw 300.00

Aupingbed 75.00

Tel. 02507-12141

champ.taartbramen.
forellen, aalbessen.

Quenelles de Cabiüaud.

Verkrijgbaar in Heemstede,
Verkrijgbaar in Heemstede, alleen bij:

jeber
Delicatessen • Reform- en dieetvoeding

Kruiden en tftee

Binnenweg 119, Heemstede, tel. 280672

Echtpaar 75 jaar

zoekt dito

echtpaar voor

gezellige omgang

Omg. Kostverloren

Br. o. nr. Z564
bur. V. d. blad

Jonge vrouw zoekt

woon-
ruimte

met eigen

kookgelegenheid

Tel. 023-242781

ZANDVOORT* /^

Ampèrestraat 10 IE
(naast ColpitJ;)^.^

Tel. 02507 -1i69 25^;«
; B.g.gri;,32'4?i^

\- Ford verkobpïehMf
.^;\,-sewïpêga?|,';^

'

, Ook yqqr^^rse^
merken inmila^iótÊi

15 cm, 80x190 cm

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25

Telefoon 17751

INTERNIBER CARAVAN BV
Provlncialeweg aSG, Montfoort, telefoon 03484-2234.

Voor de betere tour- en stacaravans gaat

u naar MONTFOORT of HOOFDDORP
Reeds 1982 modellen aanwezig en voor een

mooie occasion naar Montfoort of Hoofddorp.

Hoofddorp, Kruisweg 1539,

telefoon 023-285863. Let op het witte huis

De serie 1982 Kip-tourcaravans

is er!!!
Superlaag afieveringsgewicht, vanaf 485 kg. Zeer
concurrerend geprijsd als vanouds bij Interniber.

Tevens voor hobby met zijn nieuwe ADX-modellen en
voor uw laaggeprijsde nieuwe stacaravan naar Hoofddorp.

Altijd ruime sortering, occasions aanwezig. Voor de
prijsbewuste koper een extra voordeel in het najaar.

Welkom bij Interniber.

Aanslaande vri|dag van lO.OO tol 17.00 uur en zaterdag van 10.00

tol 16 00 uur zal pat!icul;er worden verkocht een aantal schitterende

lederen/stoffen bankstellen. Do partijen beslaan onder meer uil

eiken met leder, geheel leder, hoekcombinaties in leder, klassiek

lederen bankstellen w o zeer dure ong. Engelse Chesterfields,

Pri|sindicatie lederen 3-, 2- en 1-zitscomb, van ca, / 3200,- voor

/ 1690 -, Tevens wordl verkocht een aantal massief eiken kasten,

eiken toogkasten, secretaires en massief eiken eethoeken,
diverse lypen enz,

Falkar B.V., m en verkoop kanloor van liquidatie- en laillissemenis-

priiti;en Op de Smc-p 15, Diemen 200 meter I nks van
gebouw Stoutenbeck E^H Pi^^^ F
(doodlopende weg volgen) ü irSEaau^SlH &

Twee weken lang

3 VOOR 2
3 stuks laten

reinigen -

2 stuks
betalen.

Laagst geprijsde

gratis.

REINIQEN - STOMEN - PERSEN

AKanette
ZANDVOORT

GROTE KROCHT 21

Tel. 02507 - 12574

^^^"^S^'""

Dr. Schaepmanstraat l/hoek Brederodestraat -Tel. 1 67 68

Geopend van 7. 30-22. 00 uur.

KORTI super/normaal

7 CENT!

TafeiteooËstafefs

Keus uit 5 modellen

Huiskamermaat: 122x244 cm
Wedstrijdmaat: 152x274 cm
3 modellen verrijdbaar op wielen v.a

/

"^

SCHAAK EN DAM
BACKGAMMOW

\ B.RIDGE -TAFELKLEEDJES
AUTO -BRIDGE
DOMIMO- ROULETTE
MAHJONG

St. Nicolaas-aanbiedingen

Wandei-berg-sneeuw-schoenen
MeindI - Raichie - Aday - Koflach -

Pallabrouse.

Zolang de voorraad strekt

Restanten

trainingspakken

Reeds vanaf

H0MA3

Prachtige lederen

voetbal maat 5

Gold Cup van 50.- nu .29.50

Restant modellen en maten, tennisrackets, alle grote merken,

Snauwaert - Head, Wilson, Völkl - Jamaha, Spalding

GROTE KORTINGENI

Restanten

winterskf-jacks

Alle maten

Skai clubtassan

HBC-RCH-VEW-
HFC-Alliance, nu

De echte sjoelbak

die niet krom trekt

v.a.i

(t!!ti!WrTaaa!Aiias;iaaaarjvijU!iiaffluisiaRMB!^^

!wasifflia.'gitiiiifMi'^i-nWi8BB',Ba

Camping - Sport -

Rekreatie

Raadhuisstraat 86-88. Heemstede tel. 023 28 3213\
wmÊÊÊmiÊBaBmammÊmmmÊiÊmÊm

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN
weert>estendig. Aluminium profiel.

Levert>aar in 'de kleuren:

gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen
en geanodiseerd aluminium

SNELLE LEVERING.
vakkundig geplaatst.

profielen en modelvoorzetramen
voorred ig_^

Bij uw vakhandej

schildershal C.J. Paap
Hofdijkstraat 24

Tel. 12206

Zandvoort

tehuur
Haarlem

Circa 765 m^ kantoor-

ruimte vanaf 160 m?

Geheel kompleet

opgeleverd.

Zeer aantrekkelijke

huurprijs.

Zadellioff Amsterdam
020766464^
nwkclanis S i.ixnieiiis uij_

tlljSSClIIOllllflllSOOII !?_,

postbus /37;'

Met mooi wintergroen van Empelen
& van Dijk. Croeizame blijvertjes, ook
al is de temperatuurop de nullijn

aangeland. Kleine coniferen, groen
blijvende heestertjes, winterheide...

in een mooie bak aan uw balkonrand
staat 't uit de kunst...

Groen per strekkende meter ai

vanaf 1 9.95 voor een gevulde
bak.
Empelen & van Dijk heeft tuinvarens
en balkonbakken in vele soorten en
maten. Kompleet met beugels om
ze op te hangen. Onze vakkundige
tuinadviseurs maken graag een
mooie bak voor u op. Met winter-

hard wintergroen. Zodat u hartje

winter de zomer nog met hoeft

vanUWbalkon
ene golf.
te vergeten...

Hebt uzelf nog een
bak staan? Neem
'm gerust mee. We
maken er iets moois
van... en dat reeds
vanaf 19.95

Empelen & van Dijk is uw
bezoek meerdan waard.
Zomers en 's winters.

U wordt er deskundig en gezellig

geholpen . En goed advies hoort
daarbij. Net als komfortabel
overdekt winkelen en een riant

parkeerplaatsje voor uw auto.

Kom naar Empelen & van Dijk

't ilcht staat op groen-

een gevulde

\

dnve-inluinccntruni

empeieiiS¥aii
Ziiiidvoortbul.iiin U13 Heemstcrie-Acrdonhout • Tel
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JAN EN CHRISTEL SMIT IN NOVEMBER BEGONNEN

ïxploitatie van De Krec

groot avontuur en uitda
ZANDVOORT - Per 1 november hebben Jan en Christel Smit de exploitatie van
verenigingsgebouw De Krocht op zich genomen, een groot avontuur en een

uitdaging, zo wordt het door dit jeugdige echtpaar beschouwd.
Voor de gemeente Zandvoort een meevaller, want een exploitant voor dit enkele

jaren geleden aangekochte verenigingsgebouw was nog niet gevonden. „Nadat de
onderhandeling met Homcx bv vastliep, was het byzondcr moeilijk een plaatsver-

vanger te vinden," zegt wethouder Aukema.
Het blijkt dat de gemeente de diverse verenigingen die regelmatig van het gebouw
gebruik maken benaderd had om te komen tot een soort coöperatieve verdeling van
de exploitatie. „Zodra men hoorde dat de schoonmaakwerkzaamheden toch ook
collectief moesten worden uitgevoerd, waren de verenigingen een beetje huiverig

en voorzag men, misschien niet onterecht, moeilükheden, daarom ben ik büzonder
blij dat dit tenminste een meevaller voor de gemeente is".

Contract

Het contract tussen het jeugdige echt-

paar en de gemeente is nog niet onder-

tekend. Wel is men mondeling tot
,

overeenstemming gekomen, maar
schriftelijk moet het nog worden vast-

gelegd. Het ligt in de bedoeling dat het

echtpaar Smit uit de Van Speijkstraat

het gebouw huurt voor een symbolisch

bedrag, het groot onderhoud én rente

en afschrijving blijven uiteraard ook
voor rekening van de gemeente, doch
het overgrote deel zal toch door Jan en

Christel kloppend gemaakt moeten
worden.
Jan zegt hierover: ,,Wij gaan het eerst

een jaar proberen. Wij moeten er

natuurlijk de loop ook wel in krijgen.

Voorlopig hebben Christel en ik nog
een volledige baan en moeten wij bet

echt hebben in drukke perioden van

hulp en familie en vrienden, anders

redden wij het niet. Gaat het echt goed
lopen, 'ik bedoel wordt het een tweede
gemeenschapshuis met een dagelijkse

bezetting, of alle avonden, dan denkt

Christel erover om haar baan op te

zeggen, voorlopig is het daarvoor nog
veel te vroeg".

Christel, blond, slank en 22 jaar, heef

voorlopig nog geen ervaring in het

horecavak. ,,'t Zal wel leren" zegt ze

wat aarzelend, ,,zo moeilijk lijkt het

mij nu ook niet. Ze is met Jan van
mening dat speciaal het bar-gedeelte

wel een andere aankleding behoeft,

,,het lijkt nu net een hal van een
bioscoop," zegt ze, maar dat dit nu
direkt moet? ,,Laten we dat eerst maar
even afwachten."

Jan wil alvast dit gedeelte van De
Krocht met een verfje hier en een
plantje daar toch wat meer sfeer geven,

ook breekt hij zich het hoofd over het

meubilair. ,,Er waren vroeger toch

meer tafeltjes om bijvoorbeeld met

recepties in de grote zaal te zetten, dat

moet ik toch eens onderzoeken."
Jan Smit bezit de nodige papieren en
ervaring in het horecabedrijf. Hij is al

acht jaar kok in het Provinciaal Zieken-
huis, reden waarom hij er niet tegen

opziet bij bruiloften en partijen, wan-
neer dit wordt gevraagd een goed koud
buffet te serveren". ,,Bovendien denk
ik er aan om bij uitvoeringen van de
diverse verenigingen in de pauze en
erna wat lekkere hapjes bij het drankje

te versieren. Als de mensen na afloop

lekker blijven napraten en niet weg
kunnen omdat het zo gezellig is. Kijk,

daar ben ik op uit. Sfeer terugbrengen

daar."

Gemeenschapshuis

Het blijkt dat Jan altijd wel graag

beheerder van het Gemeenschapshuis
had willen zijn. ,,Eerst was ik daar te

jong voor, maar het lijkt mij geweldig

om zo'n goodwill op te bouwen zoals de
Van der Moolens dat hebben gedaan,
die hebben het Gemeenschapshuis toch

gemaakt," zegt hij bewonderend.
Hij is dan ook vast niet van plan om
daartegen te concurreren. ,,Dat zou
niet eens gaan, want er zijn daar veel

meer ruimten die overdag ook in ge-

bruik zijn. Wij hebben alleen maar de
grote zaal waar zo'n tweehonderd man
in mogen tijdens uitvoeringen en dan
een kleine ruimte voor kleine vergade-

ringen, maar dat neemt niet weg, dat
wij ook van De Krocht een begrip

kunnen maken en dat zijn wij vast van
plan."

Het allereerste begin van Jan en
Christel Smit zal zijn de uitvoeringen

van de Zandvoortse Operette Vereni-

ging. Waarschijnlijk zullen ze die

avonden net zoveel last hebben van
premièrekoorts als de leden van de
vereniging, zo niet meer, want dat zal

hun eerste optreden worden.

AktivJteiten mmmmmmmmmmm
De aktiviteiten in het gebouw zijn

TIJDENS SPORTKAADVBIGADEmHG

Schooltoernooien vastgesteld
ZANDVOORT - Het schoolhandbal-

toernooi zal in 1982 worden gehouden

op 8 of 15 mei, terwijl een schoolbasket-

baltoernooi nog dit jaar, op 12 decem-

ber zal plaatsvinden.

Dit is voorlopig althans, vastgesteld op
de vergadering van de Sportraad van

Zandvoort die gehouden werd op 20

oktober in het Gemeenschaphuis.
In verband met het schrappen van de

post voor huldigingen van kampioenen
uit de gemeentebegroting 1982, werd

op deze vergadering gevraagd om dit

evenement toch doorgang te doen vin-

den, misschien met steun uit het be-

drijfsleven.

Het dagelijks bestuur van de sportraad

zal zich beraden of men inderdaad kan
overgaan tot sponsoring van dit evene-

ment.
Ook zal in het dagelijks bestuur van de

sportraad worden besproken of en in

hoeverre de sportraad een coördine-

Klachtenlijn milieu

ZANDVOORT - Enige tijd geleden is

het telefoonnummer van het bureau

Parkeer- en Belastingcontrole van de

politie in gebruik genomen ten behoeve
van de Klachtenlijn milieu.

Deze klachtenlijn blijft bereikbaar on-

der het telefoonnummer 18544., Indien

niemand van het bureau milieuzaken

aanwezig is, kan een klacht worden
ingesproken op een band van de auto-

matische telefoonbeantwoorder.

(jg29yj9Q|<
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rende taak heeft of kan uitoetenen bij

evenementen, toernooien en dergelijke

van de diverse sportverenigingen.

Sportuitwisseling

Positief varen de aanwezigen over de in

1981 gehouden sportdag en de uitwisse-

ling van Dronten, waar de verschillen-

de sporten geconcentreerd zullen wor-
den in verschillende dorpskernen. De
diverse sportlieden zullen dus verdeeld

worden over Dronten, Swifterband en
Binddinghuizen.

Het schaken vindt plaats op de zater-

dag, terwijl de heer A. van Breukelen
zich beschikbaar heeft gesteld als wed-
strijdcommissaris.

Onderscheidingen

Op verzoek van één der sportverenigin-

gen zal de sportraad de suggestie on-
derzoeken of het mogelijk is te komen
voor een speciale onderscheiding van
Zandvoort voor bewezen diensten in de
•sport. Gedacht wordt aan een onder-

scheiding 25 jarig 40 jarig jubileum van
bestuurders, trainers etc.

De volgende vergadering van de sport-

raad is vastgesteld voor donderdag 14

januari 1982 in het Gemeenschaphuis.

Bestuurswijziging

ZANDVOORT - In de najaarslcden-

vergadering van 7 oktober 1981 is de

bestuurssamenstelling van de Water-
sport Vereniging Zandvoort gewijzigd.

De heer N. Bos heeft, na 11 jaar het

secretariaat te hebben waargenomen,
deze functie overgedragen aan de heer

J. Zorge te Zandvoort. De heer ir.

W.F. Prins, algemeen commissaris,

stelde zich niet meer herkiesbaar.

De bcstuurs-samenstelüng is nu als

volgt:

Voorzitter: J, Deutekom, Marissiraat

58 te Zandvoort. tel. 02507-1416.1.

Secretaris: J. Zorge. ir. Friedhoft'plein

9 te Zandvoort 2042 BN, tel, Ü25Ü7-

16027.

Penningmeester: H. Stiekcl, Tolweg 29
te Zandvoort, tel. 02507-13710.

Materiaalbeheer: N. Bos, Tolweg 30 te

Zandvoort, tel. 02507-15276.

Kantinebeheer: H. van Andel, Dr.
CA. Gcrkestraat 14rd te Zandvoort,
tel. 02507-16239.

ütrandcommi.s.sari.s; D. Deinum, Vuur-
boetstraat 18 Ie Zandvoort, tel. 02507-
14633.

Wedstrijdcommissaris: D, v.d. Noord,
Lorenizkadc 318 te Haarlem, tel, 023-

243043.

Jan en Christel Smit, de nieuwe gastheer en gastvrouw van het Verenigingsgebouw

üe Krocht. (Foto: Europress).

momenteel niet groot, reden waarom
Jan en Christel aktiviteiten zullen sti-

muleren. De grote zaal is prachtig

verbouwd en al lijkt het er dan een
beetje op dat het geld op was, toen ook
de rest van het gebouw nog best een
beurt kon gebruiken, zo is de keuken-
ruimte beslist niet up-to-date te noe-

men, voor Jan en Christel zal dit alles

geen bezwaar vormen.
Onze hele familie heeft altijd hard

gewerkt en wii ziin dan ook van plan

om er hard tegenaan te gaan, met de nu
al toegezegde hulp van de familie en
vrienden moet het lukken, daar zijn ze

vast van overtuigd.

Na een jaar zal door hen worden
bekeken of ze doorgaan met De Krocht
of dat ze er toch mee zullen stoppen.

Voorlopig beginnen ze met het nodige

zelfvertrouwen en optimisme aan het

avontuur,

Margreet Ates

Vrouwenverenigingen
ZANDVOORT- Van de diverse vrou-

wenverenigingen ontvingen wij de na-

volgende maandprogramma's:

Nederlandse vereniging van

huisvrouwen:

Vanmiddag wordt er een modeshow
gehouden in gebouw .,De Ruytermeu-
bel" aan de Spaarneweg in Cruquius,

dinsdag 17 november begint om 14.00

uur in het Gemeenschapshuis een le-

zing over hardhorendheid.

Vrijdag 20 november het maandelijkse

etentje van de dames, ditmaal in Vis-

restaurant van Duivenvoorde. Ook de

echtgenoten zijn van harte welkom,
opgave bij mevrouw Louman, tel.

02507-15405.

De wekelijkse spelmiddag wordt op
donderdag gehouden in het Gemeen-
schapshuis en begint om 14,00 uur.

Dinsdag 24 november een grote kien-

middag, terwijl de leden eraan worden
herinnerd dat op 1 december de sin-

terklaasviering wordt gehouden. Ieder-

een wordt verzocht een kudootje met
gedicht mee te brengen.

Het bestuur maakt de leden erop attent

dat er nog plaats is voor de Engelse

conversatieles, terwijl de muscumclub
voor beginners en gevorderden is ge-

start op 5 november.

Vrouwen van Nu

donderdag 5 nov.:

kontaktniorgen in Hotel Zomerlust,

aanvang 10,00 uur, met het laatste

nieuws over het november- en decem-
berprogramma;
maandag 9 nov,:

excursie naar Rotterdam. Vertrek van

de bus om 8.00 uur van het Genieen-

.scliapshuia, Zandvoort. "s Morgens
rondleiding door hel postorderbedrijf

van Ter Meulcn, lunch op het vliegveld

Zestienhoven, waarna gelegenheid be-

staat tot winkelen in het warenhuis van

Ter Meulen aan de Lijnbaan. Na een
bezoek aan de Euromast wordt Rotter-

dam dan weer veriaien. Kosten ƒ 30,

—

p.p:

Beestachtig

leesprogramma

ZANDVOORT - Vanaf 9 november
wordt in de jeugdafdeling van de opL-n-

bare bibliotheek een ,,leesprogramma"

gehouden voor kinderen van 6 tot 12

jaar met als thema beestachtig. De
bedoeling is dal de kinderen een achttal

boeken lezen aan de hand van een

keuzelijst.

Deze keuzelijst bevat lees- en informa-

tieve boeken over dieren. Van elk

gelezen boek kunnen de kinderen een

tekening of een korte boekbespreking

maken. Deze werkstukken worden ge-

maakt op speciale vellen die afgehaald

kunnen worden bij de bibliotheek.

Deze vellen gaan samen een duizend-

poot vormen.

De duizendpoot zal in de iciigdbiblio-

theek opgehangen worden. De boeken
van hel leesprogramma zullen tenloon-

gcslcld worden. Voor verdere iulicluin-

ge» en vragen kan men terecht bij hel

inlichtingenbureau van de jeugdbiblio-

theek.

dmsdag 17 nov,:

kienmiddag in het Gemeenschapshuis,
Zandvoort. Aanvang 13,30 uur. Het is

niet verboden een kadootje mee' te

nemen;
donderdag 19 nov,:

lunch van 5 gangen in de Technische
School, afd. Kokschool, Verspronck-
vvcg, Haarlem, tussen 12.00 en 14.00

uur. Kosten ƒ 10,— p.p;

dinsdag 24 nov.;

bezoek aan het Rijksmuseum te Am-
sterdam, waar o.l.v. de heer Kooij de
stijlkamers worden bekeken. Verzame-
len om 10,00 uur bij de ingang van het

museum. Kosten ƒ 2,— p,p;
donderdag 26 nov,:

nabeschouwing van de rondreis door
Turkije met vertoning van de aldaar

gemaakte films en dia's. Aanvang 20.00

uur in het Gemeenschapshuis, Zand-
voort.

Elke woensdag:
fiets- of wandeltocht o.l.v. mevr. v.d.

Kruijs, Verzamelen om 14,00 uur bij de
Rotonde. Zandvoort. Nadere informa-
ties tel. Zvt, 14825,

'

Elke donderdag:
soosmiddag in Hotel Zomerlust, Zand-
voort, Aanvang 13,30 uur. Gelegen-
heid tot kaarten, maar er zijn ook
verschillende andere spelen beschik-

baar.

Speelgoedbeurs
ZANDVOORT - Met het oog op de

komende feestdagen organiseert de

Slichting Wijknuid Nieuw-Noord in

samenwerking met 't Stekkie op zater-

dag 14 november a,s, van 14.00 tot

17.00 uur een speelgoedbeurs. Wie nog

speelgoed heeft dat niet meer wordt

gebruikt en dm nog in goede staat

verkeert, kun d'a - voorzien van een

kaartje met naam, adres en vraagprijs -

op de volgende dagen afgeven in wijk-

gebouw "t Stekkie. Fahrenheitsiraal 7;

woensdag 11 november van 13,30-15.30

uur; donderdag 12 november van
20,00-22.00 uur en vrijdag 13 november
van 14.00-17,00 uur.

Het is de bedoeling dat de verkoper SOh

van de prijs afslaat aan de kas van 't

Stekkie, terwijl tic koper 5% stort in de

kas van de wijkraad ter bestrijding van

de kosten.

HAARLEM - Op vrijdag 13 november
a.s. geeft hel Noordhollands Pliilhar-

nionisch Orkest hel tvveede concert v,in

de .serie ..B Meeslercomponistense-

rie". Aanvang kwart over acht in het

Concertgebouw te Haarlem,
Deze avond staat in het leken van Felix

Mendelssohn-Bartholdy, Hel orkest

wordt geleid door Roelof van Driesleii,

De solist van deze avond is de pianist

Arnaldo Cohcn.
Hel programma van deze avond luidt

als volgt: voor de pauze tie Ouverture
..Die llebriden" waarna Arnaldo Co-
lien het Pianoconcert no I vertolkt. Na
de pauze speelt het orkest de Symfonie

no 3 de , .Schotse".

Circuit moet blijven

ZANDVOORT - Ondersiaande
brief ontvingen wij van ..een simpe-

le ziel die niets te maken heeft niet

politiek of commercie, maar iemand
die van Zandvoort houdt met alles

erop en eraan" zoals hij het uit-

drukt, Naam en adres zijn ter redac-

tie bekend.
..Onder het motto ,.Cela que con-

vient pour L"un ne convient pas

pour l'aulre" (Niet alles is gelijke-

lijk voor allen geschikt), vind ik het

persoonlijk onhegrijpeUjk dat men
het belang van het circuil niel in/iet.

Dit is namelijk volgens mij de groot-

ste trekpleister van Zandvoort.

Ik heb percentages gelezen van 94-6

bezoekers strand en circuit, dit is

geen realiteit want baby's kleuters

en ander kiein goed hebben niets op
het circuit te zoeken.

Dat de Horeca bedrijven zo weinig

profiteren van 'I circuit is ook on-

juist. Niet alleen op hel circuit maar
in de gemeente Zandvoort zal bijna

ieder restaurant, hotel of sn.ickbar

voor groot deel de inkomsten dan-

ken aan het circuit, niet alleen bij de

races, maar bij de oefend:igcn. de
slipschool, lessen van partikulieren

en overheid, het circuit is veel inten-

siever in gebruik dan men denkt.

Verder heeft men er hier geen idee

van wat een internationale bekend-
heid Zandvoort geniet door dit cir-

cuit.

Ik heb in mijn lange leven veel

gereisd, en overal waar ik ben ge-

weest, of dit nu in Frankrijk. Al-

giers, Alexandrië, Beiroet. Turkije,

Cyprus, diep in Zuid Amerika was,

Zandvoort is bekend omdat het een
goed en bovenal veilig circuit heeft,

iets dat ik niet kan beoordelen.

Over geluidshinder. Ik heb ruim 20

jaar in Bentveld gewoond, en hoe
vreemd het ook klinkt, daar was het

geluid van het circuit duidelijker

waarnoembaar dan in Zandvoort
waar ik nu woon. Toch zijn er

nimmer klachten uit Bentveld geko-

men, voor zover mij bekend.
De meeste bewoners van het flatge-

bouw, de overgrote meerderheid
zegt geen hinder te ondervinden van
het geluid, en wij zitten er met ons
neus bovenop.
Waar wij wel hinder van ondervin-

den is van het straatlawaai van de
Boulevard Barnaart, waar tot diep

in de nacht geluidshinder vandaan
komt, winteren zomer! Mopperaars
over de geluidsoverlast, blijken

mensen te zijn die een huis gehuurd
of gekocht hebben na 1948, dus toen

het circuit er ai lang was.

Ik heb jarenlang in Amsterdam
gewoond, en de discussies gevolgd

over de grachten die destijds moes-
ten verdwijnen. Eindeloze discus-

sies en tegenstanders zijn aan het

woord geweest, daar is de discussie

rond het circuit kinderspel bij.

Gelukkig zijn de grachten voor Am-
sterdam behouden gebleven, zo

moet ook het circuit voor Zandvoort

behouden blijven. Amsterdam zon-

der grachten is geen Amsterdam.
Zandvoort zonder circuit is geen

Zandvoort.
J.A,S.

Ethische prietpraat

Blijkens het verslag van de jongste

Raadszitting heeft wethouder Aukema
de brief van de Zandvoortse Pastores

met betrekking tot het circuit als ..ethi-

.sche prietpraat" gekenschetst.

Voor zover deze karakteristiek een

gevolg is van een radikaal humanisme

wijs ik op het volgende:

1, De beginselen van de Partij van de

Arbeid zijn in afwijking van die van

de oude SDAP en van de kommu-

nislen niet ücbaseertl dp een céii/ij-

diii humanisme.
2. l)c bcsehaviiii; van hol Westen niet

zijn v()lksvri|heden en zijn volks-

recliten Is een prodiikt \an 2000 ja:ir

Christendom. Anders ue/esid: dat

de mens ;ils mens \ rij /.eHstcinilic en
onaaiilaslb;!ar is. is Ie danken aan
hel ilcnken en handelen in de geest

van het Chnslendoin. Van(la:ir. dat

deninkralie en vrijheid buuen het

N\'estcn min of meer een vreeind-

lieul hlij\'en.

3. Als knnlra-vonrheeUi: de misken-

ning van Het Chrisiendnin door hel

exireme humanisme \:iii Rousseaii

en Rohespierre enerzijds en vmh

M;ir\ en Lenin anderzijtis moest in

haar praktische konsekwcnties lei-

den tol resp. de terreur lijdens de
Franse Revolutie en de /cltde be-

kende lerreur tijdens de Russische

Revolulie.

Ik verwijs naar een meer uitvoerige

uileenzelling v:m mijn hand in het

Maandblad van de Parlij van de
Ariieid Socialisme en Demokralie
van maan jl. Ter inzage in de

Openbare Leeszaal van Zandvoort,
4. De pastores hebben niet slechts het

reehl, maar de plicht ie w:iarschu-

wen. waar schendinu van de mense-
lijke onaantastbaarheid, zoals bij de

verloniimen op het Circuit v:in

Zandvoort plaatsvindt.

5. Dal deze schending van het beginsel

van onze sar7ienlevlng in die ..gebro-

ken wcield" min of meer onvermij-

delijk is. reehivaardigl niet de kri-

tiek van Aukema. De bestrijding

van misstanden is niet hei monopo-
lie van wethouders of andere politi-

ci.

Met dank voor de plaatsing,

hoogachtend.

Dr. J. van Santen

Wilhelminaweg 6. tel, 12099

Socii

Wat voor politiek spel er in Zandvoort
wordt i;espeeld z;il zo langzamerhand
heel Nederland wel weien. Len beslis-

sing mei opzet geforceerd door
sclireeuwers en egoïsten, want dit is

nog de enige benaming voor deze
gemeenteraad. Aigev;iardigden van
partijen die zelf niet meer weten wat
hun partijnaani betekent. Figuren die

al schreeuwend beweren voor de bevol-

king te spreken, of naar Den Haag
ga:in alsof ze Den Uyl zelf zijn. Ligen-
beJang en gezichl,s\e7l)es voorkomen
noem ik het. De weg naar de ..gewo-

ne" man zijn deze heren allang verge-

ten, behalve \v;inneerde rekening moet
worden betaald, dan herinneren ze zich

plotseling door wie en vooral voor wie
ze daar zitten. Zij bepalen wel of u

meer belasting kunt betalen, en dat

heel dan soci;ial of nog beter democra-
tisch. Heel Nederland gaat dank zij

zulke sociale voorstellen ten onder. Jan
niet de pet hoeft geen auto te rijden, en
ook niet met vakantie te gaan, ben je

gek.

H'ie denkl mi nog dal Rusland ver van
Nederland af ligt'? Maar als straks de
recreatie-bungalows er staan wordt al-

les anders nietwaar?

Eén ding is zeker: .SOO woningzoeken-
den die niets hebben aan een vakantie-

hui,sic, die worden ook dan niet gehol-

pen, of heeft Bleys nog een pandje
achter de hand'? Ik heb altijd gedacht
dat je voor prestaties beumid moest
worden, maar dat dit hier in Zandvoort
ook geldt voor WANprestaties wist ik

niet.

Ik hoop dan ook dat de Zandvoortse
bevolking zich dit bij de nieuwe ge-

meenteraadsverkiezingen zal herinne-
ren.

Eén tip wil ik Flieringa (Inspraak Nu)
en Toonen (PvdA) niet onthouden, nl.

verander de partijnaam als volgt: In-

spraak Nu'?, nee NOOIT! En Partij van
de Afbrekers,

Dat deze gemeenteraad in Zandvoprts
geschiedenis komt is duidelijk, maar
dan wel op de zwartste bladzijde.

Kees Koper, Zandvoort
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ZANDVOORT- Wie pnjs suil op ccit ^ocd i;{,i.s niin. vni ,ec;e%<- .•.tr.-r tn ccn ,(/><irif (i/n,i;fvini;. Joi-r <r ,£,v)(v/ ,iiiii ffn.s l,iii):s

IC grm/i bij Rohcri Gciiri: en Roliind van Wicriiint'n.

Sinds enki'lc nrkcii Iwhbcn zij hun har ..Hi-llo Thciv" .gco/nvi,/ ui Je Suiiionssuvai. de vroei^ere ..Ki>l<>nel"u;i<ireun hei

inwrieur, deels iwuf^epiisl en vernieund zoifH vmir juisi die fie:ellt:^e sleer die iiünodii^l uior een liesprekfe en In'zDekje.

Een fioede nehleri;ri>ndnni:iek zorf^l voor 'de jui.sw sleer. wrwijl de l'cdieiiiny, vo,n tekeitin\i van luide licL^theren koiiii.

De eiuli is vnn 's avonds neigen uur uu 's morr^ens .' uur. zeven i/,ig.ii per week. y.eopend. Wen .selienki er lujzonder i;,iede wpn

voor een normale prijs ff 2..')0l de pils ƒ 2,— lerwijl cver\et»;en wurdl ook een eii;e/i sale ie serveren, die. dar nordr er hi)

gezegd, dan nok werkelijk saU- zal zijn. lien grool voordeel inouieiileel is dal purkeeii;eleiienheul (i.i/mv.-/e is. wél er even aan

'denken dal jnisl in dil gedeelte de verkeersregelingen niei ,gcu i);igi/ zipi. zodat men vanaj'ile l'nn.;enliolstraat binnen de korsie

keren de har kan hereiken.
l-'olo huropress-
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Sportcenter Wim Buchel
A.J. v.d. Moolenstraat47- Zandvoort

Telefoon 15829 -13965.

SPECIALE

NOVEMBER-
AANBIEDING

Saunabad van i4.- voor 10.00
Zonnebanken met hemels van 10.-

voor 7.50

November maand voor de gezondheid.
Profiteer van deze aanbieding.

Wij zijn de gehele week geopend, ook de
weekends.

Sportcenter Wim Buchel
A.J. v.d. Moolenstraat 47 - ZANDVOORT

SQUASH
Deze fascinerende sport kunt u bij ons de

gehele week, 's morgens, 's middags en
's avonds beoefenen.

Nu ook voor de jeugd vanaf 10 jaar.

Voor afspraak, telefoon 15829 - 13965.
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12 Jaargarantie.
Omdat de Meubelmakers van

Oistervvijk met veel zorg hun meubels

maken en daarbij op de kleinste

details letten, kunnen ze U zwart op
wit 12jaar garantie geven.

Op de kwaliteit van het eiken en de

konstruktie van het meubel.

Geloogdvolgens
oud recept.
De klassieke manier om eikehout

te bewerken is logen. Want door het

logen komt de prachtige tekening van

het hout tot leven. Dat is uitsluitend

mogelijk bij het beste hout van de

Europese eik.

LouterEuropees eiken.
De meubelmakers van Oisterwijk

reizen heel Europa af op zoek naar

het beste hout: eersteklas Europees

eiken. Het wordt jarenlang gelagerd,

daarna gaat het nog de eigen

droogkamers in.

14 Eigentoonzalen
U moet maar eens komen kijken.

Dan ontdekt U ook dat eerlijk eiken

beslist niet duur hoeft te zijn. U bent

van harte welkom. De kofile is vqxs

en het prachtige eikewoonboek ligt

voor U klaar. Gratis.
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sitk^kinr vv<.R(,h

iHliian»Sinlluïf'BërkéI'(ZH),

^^^^m^fMÊ^^mMiyati^^

f^.

tcaatm
Hel Nederlandse Sleutel- en

Slolcn/spccialistcn Gilde is door Lips

Slofcn Fabrieken b.v. als sub-licentic-

houdcr gemachtigd de Lips-Keso

sleutel Ie kopieren. Voortdurende

kwaliteitsbewaking en de gcava

ceerde machines van het Gilde

garanderen u zekerheid

en veiligheid. AJlccn bij

de gemachtigde dealer

krijgt u het originele

Zekerheids bewijs.

I |

——UW DEAIXRn
^J V. d. Meer Sleutelservice

Binni-nHC)! 73 - Heemstede
I cl. 02.1 - 2X 04 MO

r^SC" -r^i^ r^sp '^im:' --^wiv nié*^r^V T**Cf"

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars & taxateurs in bedrijfs- en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

herman heijermansweg 6, amsterdam z., telex 18143

SPECIALITEITEN

RestaziPaRt
„Gbalêt Het Wtte Hols^

.«t

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057
Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor
• gezellig ouderwets rustig tafelen
• uw zakendiners. recepties enz.
Reserveren gewenst.
Ruime parkeergelegenheid,
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
SpecialUeiten-restaurant wet een

apart speciaal fondiie-restaurant

tot 45 personen.
(H'ii. Croiijcslraal 14 - Haarli'in

RL'Scrvercii: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
Ru/auniiscii dineren bij kaarslicht

en levende pianoklanken of voor
uw receptie en party.

(iravjiiiiesia'K 9-11-13 - Haarlem
RivsiTVcrcn: (el. 023 - 31 70 58
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DEN HAAG-ZANDVOORT - De
gemeente Zandvoort zal zelf moeten
beslissen of zij prijs stelt op handha-
ving van het circuit. Voorlopig valt

uit Den Haag geen steun te verwach-

ten voor de Cenav, eerst moet er een

breed overleg komen tussen Ge-
meente, Provincie en Rijk over de
toekomst van het circuit. Dit was de
eindconclusie van een zitting van de
drie vaste Tweede Kamercommissies
van CRM, Economische Zaken en
Milieuhygiëne, die donderdagmid-
dag In Den Haag werd gehouden.

Naar aanleiding van de door CRM
en Economische Zaken verstrekte

lening aan de Cenav werden don-
derdagmiddag vragen gesteld aan
de Staatssecretarissen van Econo-
mische Zaken (Van Zeil) en Milieu-

hygiëne (Lambcrs-Hacquebard).
Algemeen was er instemming met
het voorgestelde „breed overleg"

met de betrokken partijen, doch
kritiek op de wijze waarop de beide

ministers CRM en EZ de lening aan
de Cenav hadden verstrekt om de
exploitatie van het circuit voort te

zetten. Deze procedure was te slor-

dig en overhaast uitgevoerd. Eén
van de bindende voorwaarden van
deze lening was de goedkeuring van
de Zandvoortse gemeenteraad ge-

weest, toen de raad weigerde haar
goedkeuring te verlenen en het

slechts voor kennisgeving had aan-

genomen, werd aan één van de
voornaamste voorwaarden voor het

GEBU WODVERBAm' WOB CEM

Voortbestaan circui
verstrekken hiervan niet voldaan en
was de financiële hulp van het Rijk

voor de Cenav van de baan.

Nooilveriiand

Hoewel door de PvdA (Worrell)

geen prijs meer werd gesteld op
deze zitting, was deze doorgegaan
op verzoek van de WD (Loek
Hermans) en Hennekam (CDA).
Door de Cenav werd donderdag-
middag aangevoerd dat men vóór 15

november moest kunnen beslissen

of er in Zandvoort ja dan nee een

Grand Prix zou kunnen worden
verreden, omdat Zandvoort anders

van de kalender zou worden afge-

voerd, en zonder financiële steun

zou dit bijzonder moeilijk worden.
Hennekam en Hermans pleitten

dan ook voor een ,,noodverband",
een noodoplossing voor het jaar

1982 waardoor Zandvoort in ieder

geval op de kalender zou kunnen
blijven gehandhaafd.

Wanneer het Rijk geld zou lenen

voor 1982 dan zou de Zandvoortse
gemeenteraad in een spoedzitting

alsnog kunnen besluiten hieraan

haar goedkeuring te verlenen.

Staatssecretaris Van Zeil, die al

eerder erkende dat de eerst toege-

zegde lening zeker geen schoon-

heidsprijs verdiend had, dat onder
andere het ministerie van Miheuhy-
giëne er veel te laat bij betrokken

werd, weigerde hieraan zijn mede-
werking te verlenen. Hij was het

gegoochel van data van de Cenav
beu en wilde eerst een breed over-

leg. Uitgangspunt van alle afgevaar-

digden en de regering bleef dat de
raad van Zandvoort te beslissen

heefi over het uiteindelijk lot van
het circuit.

Wet Geluidshinder

De Wet Geluidshinder, die volgend

jaar per 1 september in werking
treedt, blijkt het uiteindelijke strui-

kelblok voor de woningbouw in

Zandvoort te zijn.

Voor het circuit krijgt deze wet

uiterlijk 1 oktober 1983 bindende
gevolgen.

De Cenav is bereid de nationale

racerij (zeven klassen) vanaf 1 ja-

nuari 1984 in overeenstemming met
de nieuwe wet op de geluidshinder

te laten verrijden. De auto's worden
voorzien van dempers welke in 1982

en 1983 zullen worden beproefd.

Daarnaast hoopt men op medewer-
king van CRM om op een aantal

plaatsen geluidwerende wallen te

plaatsen. ,,De investeringen in deze
sector zullen slechts een luttel bedr-

dag vergen in verhouding tot het

bouwen van een nieuwe autoren-

baan-accommodatic", aldus de Ce-
nav, die er op vertrouwt dat er een

incidentele ontheffing kan worden
verleend voor de Grand Prix, ter-

wijl de formule-2 races zullen wor-
den afgelast zolang niet kan worden
voldaan aan de ma.tima. gesteld in

de Wet op de Geluidshinder.

Volgens mevrouw Lambcrs behoort

het verlenen van extra ontheffingen

door de Provincie te geschieden,

deze zou ook beter kunnen beoor-

delen of een Grand Prix ,,inciden-

teel" is of niet. Met de Wet Geluids-

hinder in de hand ziet de toekomst
van het circuit er somber uit, vol-

gens deze staatssecretaris.

Breed overleg

Staat men in Zandvoort wat scep-

tisch tegenover het door de be-

windslieden voorgestelde ,,breed
overleg", staat.ssecretaris Van Zeil

ziet het als een stuk medeverant-
woordelijkheid.

Het overleg zal bestaan uit vier

punten.

Ten eerste de belangen van de

gemeente Zandvoort, met name het

vraagstuk woningbouw, milieu en

toerisme;

ten tweede de medeverantwoorde-
lijkheid voor het natuurgebeuren in

dit stukje van de randstad;

ten derde de milieufaktoren moeten
meegewogen worden, zowel die in

en buiten Zandvoort en

tenslotte de autosport in Nederland.

Met de vier betrokken departemen-

ten, de gemeente en Zandvoort zal

worden nagegaan welke wegen ten

dienste staan om tot een bevredi-

gende oplossing te komen van de

standpunten die nu zeker niet met
elkaar in overeenstemming te bren-

gen zijn. „Als de rijksoverheid met

de sportbonden van mcninu zijn dat

de autosport voor NedcrUuid be-

houden moet blijven, dan moet er

een oplossing gevonden waar deze
dan beoefend kan worden wanneer
dit in Zandvoort niet meer mogelijk
blijkt", aldus de staatssecretaris.

Imago van gemeente

,,Wanneer het zo is dat het terrein

teruggegeven moet worden aan de

natuur, of wal dan daar nog van
over is. dan zal er toch een andere
oplossing gevonden moeten wor-

den. Te meer omdat ik van de
gemeente Zandvoort begrepen
meen te hebben dat men toch prijs

stelt op het imago van toeristische

trekpleister. Dan moeten wij toch

zoeken in die richting badplaats

toeristi.schc treikplcisier. wil Zand-
voort dit imago behouden. Ook
economisch gezien is dit voor de
badplaats beter", aldus Van Zeil.

Van het door de Zandvoortse frak-

tielcidcr van de PvdA genoemde
alternatieve plan van tweehonderd-
vijftig vakantiebungalows op het

circuitterrein, dat momenteel door
de gemeente bij de Provincie zou

zijn ingediend, zegt de staatssecre-

taris nog niets te weten. ,,Ons is

hiervan nog niets bekend, reden

waarom het ,, breed overleg" er zo

spoedig mogelijk moet komen, zo-

dat aan de onzekerheid een einde

komt", is zijn mening.
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Dirckteur Ton Simt van Nieuw Uni-

cum

© In het kader van het jaar vfjor

Rchandicapten wordt irj Nic»)\v

Unicum aan.staande zaterdag; een

,,open dag" gehouden. Direk-

teur Smit van deze woonvorm
nodigt ieder uit nader kennis te

komen maken met de bewoners
(pag. 3).

® De enige echte Sint Nicolaas

woont al jaren in Zandvoort. De
goede man is verontrust en wii

uog graag éénmaal in de publici-

teit treden (pag. 5).

® fJehalve de gebruikelijke ver-

slagen deze week op de sportpa-

gina aandacht voor één der stille

werkers, dit keer de penning-

meester van TZB.

(Advcrlenlic)

Voor verantwoord
beleggen, boekhoudingen,

verzekeringen,

financieringen en
belastingzaken

Mevr. C.P. Boon

Kantoren te Zandvoort,
Heemstede en Lisse.

Tel. 02507 -17699.

Gesprek van

de dag
ZANDVOORT - In de radiorubriek

„Gesprek van de dag" een direkte

radio-uitzending van de NOS wordt

morgenmiddag, vrijdag 20 novem-
ber, aandacht besteed aan het circuit

en de problemen rondom de Grand
Prix.

In deze uitzending onder redaktie

van Albert Eikenaar en Ben Kolster,

en gepresenteerd door Klaas Sam-
plonius, zullen diverse inwoners

spreken over het circuit.

Uitgenodigd zijn, Richard van As
(CDA), Theo Hilders (VW), Jan
Lammers, Charles Moerenburg (Fe-

deratie Handelsvereniging Hanze),

Ron Schouten (Stichting Vrienden

van het circuit), Gert Toonen
(PvdA), Jim Vermeulen (direkteur

Cenav) en Nel Vreugdenhil (D'66),

waarschyniyk zal Jan Jongsma na-

mens de VVD worden uitgenodigd.

De heer Bleijs van het Anti Circuit

Comité voelde niets voor een open-

bare discussie.

De uitzending vindt plaats in Restau-

rant De Vyvcrhut aan de Vondel-

laan tussen 15.30 en 16.30 uur.

Publiek wordt verzocht vroegt^dig

aan^Tezig te zün, ook wordt van de

zijde van de NOS medegedeeld dat

voor het publiek een interruptiemi-

crofoon ter beschikking wordt ge-

steld.

(Advertentie)
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BEWONERS NOG NIET INGELICHT

Dodelijk ongeval
AERDENHOUT - Zondagmorgen
omstreeks 1.40 uur heeft zich een

tragisch ongeval voorgedaan op de

Boekenroodeweg in Aerdenhout,
waarbij zeven jeugdige Zandvoorters

waren betrokken.
De auto waarmee ze terugkeerden van

een avondje discotheek uit Noordwijk
vloog op de Boekenroodeweg ter hoog-
te van de Mavoschool uit de bocht en
belandde tegen een boom.
Van de zeven inzittenden werden de
18-jarige Max Heierman en de 16-

jarige John Herwarth op slag gedood.

Levensgevaarlijk gewond werden Ge-
rard Terol (17) die met een ernstig

hersenletsel en gebroken ruggewervel

naar het Akademisch Ziekenhuis in

Leiden werd vervoerd; Monique Dol-
ron (17) ligt in coma met zware kwetsu-

ren in het Elisabeth Ziekenhuis in

Haarlem, waar ook de 18-jarige Peter

Boogaard in ernstige toestand naar toe

werd gebracht. De 20-jarige Hans Loos
en Bas ten Pierik kwamen er met iets

lichtere verwondingen af.

Volgens getuigeverklaringen reed men
met circa 100 km /uur en werd de

bocht te snel genomen. De brandweer
moest assistentie verlenen om één der

gewonden uit het wrak te bevrijden.

(Advertentie)

Dit is echt gezond, goedkoop

V sauna 10.00

FITNESS CENTER
J.-v. d. LEIJ

Telefoon 02507-17742

Huize A.G. Bodaan te Bentveld, de rust

echter de vraag of de huidige directeur

onder de bewoners is weergekeerd, het is

er nog ooit zal terugkeren. (Archieffoto(.

Zandvoorters naar

Raad van State

ZANDVOORT - Door bewoners en
belanghebbenden van het Gasthuis-

plein is in september 1981 bezwaar
aangetekend tegen de door het ge-

meentebestuur voorgestelde verkeers-

wijzigingen in de oude Noordbuurt.

Door hen is een bezwaarschrift gezon-

den aan de Raad van State, waarin

wordt gezegd dat de nieuwe verkeers-

maatregelen op en rondom het Gast-

huisplein een nadelige invloed hebben
op de bereikbaarheid van de bedrijfs-

'piinden in de direkte omgeving.

De gemeenteraad van Zandvoort is wel
akkoord gegaan met de voorgestelde

wijzigingen rondom het Gasthuisplein,

en de nieuwe verkeersregelingen zijn

dan ook per 24 juli 1981 van kracht

geworden.

Namens de voorzitter van de Afdeling

voor Geschillen van bestuur van de
Raad van State is nu de heer J. v.d.

Werff uitgenodigd woensdagmorgen 18

november naar Den Haag te komen om
zijn bezwaar nader toe te lichten.

De heer van der Werff heeft namelijk

namens de bewoners aangedrongen op
schorsing van het door de raad geno-
men besluit, en hoopt dat zijn bezwa-
ren door de Raad van State gegrond
zullen worden verklaard, zodat de di-

verse ondernemers, waaronder een si-

garenzaak. drukkerij, bakkerij, café,

boetiek, garage, ijzerhandel en veiling-

gebouw voor de aanleveringsbedrijven

en de klanten goed bereikbaar blijven.

Geef mijmaar 'N co-kado!
» Wereld vol kaïlo-itleetjes hij Co van der Horst.

Van lieel simpel, spiritueel tot en niet lieel luxe.

Verweiuien en venassen vóór en tot elke prijs.

't koniplcctstc woonccntnim v,in NcdcrliUid

CO van der horst;
Hiiulerij 2, Anistelveen, tel. 020-412 SO.S'.

sM.i.itul.igs lot 1 uur gesloten. Doiaicril.ii; koopavoiul

(Advertentie)
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Kraakpand wordt

geveild

ZANDVOORT - Door de Werkgroep
Huisvesting is het college er op opmerk-
zaam gemaakt dat het pand aan de

Haarlemmerstraat 17, dat sinds 8 maart

1981 door zeven Zandvoortse woning-

zoekenden wordt bewoond, onder de

hamer komt. üit zal geschieden in

veilinggebouw De Oprechte veiling aan

de Bildcrdükstraat la te Haarlem, ten

overstaan van notaris E.J.M. VVevc te

Zandvoort, op I december om 10.00

uur.

Door de Werkgroep Huisvesting wordt

de aandacht op deze verkoop geves-

tigd, omdat de verkoopprijs wellicht

niet te hoog zal zijn. Het onderhoud

aan dit pand is ile laatste jaren matig

tot zeer slcchi geweest en het buis kan
eventueel geschikt worden gemaakt
voor bewoning door één- en tweeper-

soons huishoudens.

Wethouder Termes wijst echter op de
moeilijkheid die zich voordoet wanneer
de gemeente op een veiling zou kopen.

,,Wij hebben van tevoren de goedkeu-
ring van de raad en Gedeputeerde
Staten nodig voor een bepaald bedrag,

en juist op eeii veiling is dat een open
vraag." Wel zou deze op hande zijnde

verkoping in de collegevergadering van

deze week ter sprake worden gebracht,

maar zelf een bod uitbrengen behoort

voorlopig nog niet tot de mogelijkhe-

den.

irecteu

eschors

een onts
BENTEVELD - Maandagmorgen 16 november ontving de lieer R. Bierman, de

direkteur van de Stichting A.G. Bodaan bericht dat op zijn aanwezigheid in het

bejaardenoord te Bentveld geen prys meer wordt gesteld.

Aan maanden van uitstel, uitvluchten en onzekerheid is nu een eind gekomen door
de overhandiging van een schreven door de waarnemend bewindvoerder van het

Bodaanhuis, de heer Cohen de Lara. Deze werd in mei jl. door de inspcktie

bejaardenoorden Noord-Holland aangesteld om tijdelijk het algemeen beheer in

Bentveld over te nemen, na een conflikt tussen de heer Bierman en de voorzitter

van het bestuur van de Stichting A.G. Bodaan.

Het conflikt tussen bewoners en perso-

neel enerzijds en het bestuur van de
stichting anderzijds is ontstaan nadat

het bestuur in een bewogen vergade-

ring op 19 februari 1981 direkteur

Bierman met buitengewoon verlof had
gestuurd.

Met die maatregel was een deel van
bewoners en personeel het niet eens en
dit leidde tot grote spanningen in het

bejardentehuis. Werknemers hebben
destijds de inspektie bejaardenoorden
van Noord-Holland van deze bestuurs-

belissing op de hoogte gesteld en om
een onderzoek verzocht. Het gevolg

hiervan was dat op maandag 4 mei de
heer Cohen de Lara het algemeen
beheer van het bejaardenhuis S.G.

Bodaan te Bentveld overnam. Het
bestuur van de stichting werd op non-

aktief gesteld, dit alles om de rust in het

bejaardenhuis te doen weerkeren, on-

dertussen werd een onderzoek inge-

steld naar de oorzaak van het conflikt.

Onzekeifieid

De rust mocht dan wel zijn weerge-

keerd in het bejaardenhuis, de huidige

direkteur heeft maandenlang op een
vulkaan geleefd. Door de hele affaire

moest hij op advies van zijn huisarts

rust nemen. Op 26 juni echter was de
heer Bierman zover hersteld dat hij

meende op 29 juni zijn werk weer te

kunnen hervatten. In dit standpunt

werd hij nog gesterkt door de vele

besprekingen die inmiddels waren ge-

voerd, waarin hem regelmatig werd
verzekerd dat hij na zijn herstel zijn

funktic weer kon overnemen.
Tot grote verwondering van direkteur

Bierman was de reaktie van de huidige

bewindvoerder, de heer Cohen de La-

ra, bij deze mededeling niet onverdeeld

enthousiast. Bierman werd verzocht

eerst maar eens zijn achterstallige

vakantie op te nemen, dan zou de zaak

verder worden bekeken,.

Op 14 augustus was de vakantie om en

Bierman meldde zich opnieuw.

Ongerust

Ongerustheid of hij ooit weer terug zou
komen in zijn funktic ontstond bij

direkteur Bierman toen hem in augus-

tus werd verteld dat hij nu op twee

maanden ..non-akticf' moest rekenen.

Op 14 oktober werd dit non-akticf nog
eens met een maand verlengd, zodat op
14 november wat dat betreft de koek

op was.

Opnieuw deelde Bierman nu via zijn

raadsman het bestuur mede dat hij

verwachtte op maandag 16 november
aan de slag te kunnen gaan.
Reakties bleven uit tot maandagmor-
gen toen de heer Cohen de Lara hem
persoonlijk een schrijven overhandigde
waarin hem werd medegedeeld dat hij

is geschorst hangende een ontslagpro-

cedure. Deze ontslagaanvraag is inmid-
dels namens het bestuur van de A.G.
Bodaan bij het gewestelijk arbeidsbu-
reau ingediend.

Bewoners

De voorzitter van de bewonerscommis-
sie die in semptember jl. werd gekozen
en geïnstalleerd zegt officieel niets te

weten van een op banden zijnd ontslag

van direkteur Bierman. .,Men heelt

ons wel iets medegedeeld, maar dat

was zeker niet zo irigrijpL'nd. hoven-

dien werd om strikte geheimhouding
verzocht", antwoordt hij desgevraagd.

De voorzitter zegt ook niet te weten

hoe dit bericht in het bejaardenoord

ontvangen zal worden. ,.lir zijn nog al

wat mutaties ge>"'-i:st onder de bewo-

ners sinds het vertrek v;in de hoer

Bierman in februari. Momenteel leeft

deze vraag ook niet meer zo onder de
bewoners. Wél beslaat n(>g steeds het

algemeen gevoel van onzekerheid en
onbehagen omdat wij noj; steeds niet

weten wat er precies aan de hand is

geweest. Wij zijn mensen \:in een dag

en wat wc gaan doen niet Sint Nieolaas

en Kerstmis is voor velen van ons

momenteel belans^rijkei. Wij lc\en nu
eenmaal wat afgesleten van de hiiiten-

wereld, niet dat wij Jil u illen. inaar hel

is wel de waarheiil,"

De heer Cohen de Lara zegt d.it

momentcel de bewimivoering van het

bejaardenhuis nog steeds berust bij

hem en de tijdelijk aangestelde heer

Terpstra. ,,Deze kwestie is geheel tus-

sen het bestuur en de heer Bierman,
daar kan ik niet tussenkomen. Wij
zorgen voor de rust in het bejaarden-

huis en een goede verstandhouding met
de bewonerscommissie. Rust en een

harmonieuze omgeving is één der eer-

ste vereiste".

Bij de aanstelling van de heer Cohen de
Lara waren alle betrokkenen (behalve

het bestuur) het er over eens dat

democratisering van het bestuur

hoogstnoodzakelijk was. Bewoners en
personeel hadden tot mei 1981 totaal

geen inspraak. Of dit nu veranderd is

valt nog te bezien.

Voorlopig is wel bekend dat er bespre-

kingen zullen worden gevoerd tussen

het bestuur van de stichting en de heer

Bierman omdat de laatste een ontslag

zeker niet direkt zal accepteren.

looiaas

ZANDVOORT - Sint Nicolaas be-

gint dit jaar zijn intocht in de

gemeente in Nieuw Noord. Hij wordt

omstreeks 12.15 uur vcrHacht in het

winkelcentrum en zal de prijswin-

naars bekend maken van een door

de winkeliers in Noord georganiseer-

de loterij.

KLIM) uur: vertrek .Sint via Cclcins-

straat. Linnaeusstraat. \ an Leiinep-

wcg, .Sophiaueg. KostverU/reti-

straat, KoninginncHcj.;, (.rote

Krocht naar hel raadhuis.

14.00 uur: ontvangst door hurge-

mccsler Machiclscn.

14.15 uur: vertrek vanaf het raad-

huis bij goed weer \i:> Kerkstraat.

Thorbcckestraat. iCogcueg, Oranje-

straat. Malteslraat. Zeestraat naar

het Oolllraina. Hij slecht neer •.oert

(ie weg raadhuis. Ilalleslraai. Zee-

straat direkt naar hel Doinrania,

14.40 uur: aankomst Dniriraina,

waar een ouderwets sinterklaasfeest

met de Zandvoortse jeugd «ordt

gevierd. Alle kinderen tussen .' en I.

jaar /.ijn van harte «elkoni. (Kleine

kindereii~t)iogen hun iiUK'der meene-

men.)

Het paard van Sint komt dit jaar uit

de Manege van Rob v.d. Kerg omdat

de sehinunel dit jaar niet vanuil

Spanje werd niefgenoincn. terwijl

gezien de ingevoerde bezuinigingen

in Nederland. Sint ook dankbaar is

dat hij /elf het feest in hel Dolfirama

niet iK'hiX'ft te Iwlalen. Men was zo

vriendelijk dit Ier iK-sehikking te

slcUen evenals de kleine suriJrise

voor de kindcrtn.
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Na ccii noodlouii; oi)gc\.il is op ik' Ie lonvc Ici'liiid Min

IS laar \aii ons lici'nticp.ian niijn yelitUlc /oon. on/c

priHT. Kloin/oon en necl

MARK

Zaiid\ooir

H Heierni.in

H.uis

CiOiitLi Kloosdnk
Z.uidMniri.

M. Hnernnn
I . G HtiernKin-\an Hiii-.si;.den

/i.induiorr

I. M !.. des Hiuiviie

Toii i.in Sicen

l u\(.mburp'

( .ifr\ Heicrin.in

( aria Hciermaii Cierrelscn

/andvoon
Herman lleiernian

Ciünnie Heurmaii Lnyelkamp
/'and\oori.

Wieke Heierman
Ton HaaK

ViUassar de ^1a! (Spanje)

Ldiiaido X/nai

Ineke 'N/nai san ''leen

Adliyemiiil (/vvilsi.rJdnd)'

Heler Selnindig

loiinekc bOiiiiidiu-vaii Sleen

Zandvoort, 15 novcmher IV81.

Corrcipondcntic-adres. H. Heierman,
Burg. van AlphciislrJat 61/2-1 2(141 Kd Zandioorl.

De cremaiic licefi woensdag 18 nosember plaatsgehad

in hel ereriiaioritim "Velscn" te Drieiinis-\V'esicrvel(

Door een noodlotng ongesai is op I8-jarigc leeftijd, nu

Locs van Steen

voor eeuwig van mij «eggcnomen
MARK

2041 XA Zandvoor!, 15 november 1981

Kccsomsiraat 27

De crematie hccfl inmiddcli plaaligcvondcn.

Een laatste groet aan

Mark en John Paul

van al jullie vrienden en vriendinnen.

Wij zullen jullie nooit vergeten.

Mei leedwezen heb ik kennis genomen van het overlijden

door een verkeersongeval van mijn voormalige pupil

MARK HEIERMAN

Zijn inzet bij de training en wedstrijden heeft bij mij

grote indruk achtergelaten.

Ik wens de familie de kracht toe dit verlies te dragen.

Voormalige jeugdtrainer

RK Sportvereniging TZB
F. P. Bocgheim,

Almelo

DANKBETUIGING

Voor uw blijk van belang.stelling en mede-
leven, betoond na het heengaan van onze
oudste zuster, schoonzuster en tante

Madeleine Holtmann
betuigen wij onze hartehjke dank.

Namens de familie:

A. H. P. KOSTER-HOLTMANN
HAARLEM, november 1981.

Engclandlaan 1326

gemeenle

bekendmaking
D€ burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat met ingang van 30 november
1981 gedurende 14 dagen tor gemeente-
secretarie, bureau volkihuisvesting en
ruimtelijke ordening, voor een ieder de
volgende bouwplannen ter visie liggen-

j. het oprichten van 63 woningen op de

percelen Hogeweg 78, 80, 82 (voor-

malig terrein Steno der Zee),

b het oprichten van een garage op het

perceel Van Spei|kstraat Ib,

c. het uitbreiden van de wonmg en het

maken van een zonneten as op het

perceel PatrlJ^enstraat 15

Gedurende de leimijn van de lennzage-
legging kan een ieder schrifteli|k bij

burgeniecsler en wethouders t)P/.vaitn

tegen dce t^ouwplacu-.en mdicm n

/andvoorl. 1 3 november l'j;U

[Je tjUHjemi'eslei voumüemd,
H Mt'i-hiclson

Mei groie lerslagenlioid geien «ij ii kennis lan hel

geheel onierwaehi overlijden op 1.1 november van mijn
innig geliefde sroms, on/e hese /org/ainc moeder, on/c
lieve dochter, sehoondochier, ?usier, schoonzuster

KOBKKIAMKNDRIKAVANPOKI.WIJK
echtgenote van Gerrit Willemsc

op de leeftijd van 41 laar.

Zandvoort:
Ci. Willcmse
R. H. Wilicmse
O. Willemsc

Amsterdam:
W. Ch. van Poclwijk-Riiscvvijk

Amsterdam:
J. H. Willemsc-Oosterling
en verdere familie

2042 IX Zandvoort. 17 november 1981
Zeestraat 62

De leraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden op
de Algemene Bcgra.ifplaais te Zandvoort.

I

De Stichting Nieuw-Unicum is een
wooncentrum voor 200 lichamelijk

gehandicapte mensen.
Een modem kcmplex in de duinen
bij Zandvoort.

In het kader van het jaar van de gehandicapten
organiseren wij een

Vrijstaand huis
met aangebouwd

zomerhuis, tuin voor

en achter.

Leeg te aanvaarden.
Prijs f 150.000,-.

Kostverlorenstr. 71,

teJ. 02507-14656.

Hiermede geven wij kennis van het overlijden van onze
lieve vriendin

ROBY

Zij /al altijd in onze gedachten blijven.

Klaar, Rob, Eus, Ton, Harry.

DANKBETUIGING
Hierbij mijn hartelijke dank aan allen die, in
welke vorm dan ook, belangstelling hebben
betoond na het overlijden van mijn lieve man

W, F. M. BLOEM.
Mevr. A. BLOEM-VISSER.

OPEN DAG
ZATERDAG 21 NOVEMBER

^ bent u tussen 10,00-1 3.00 uur van harte welkom.

I

-

Geschokt ontvingen wij het bericht, dat onze koUcga, de
heer

G. PAAROEKOPER
na een moedige strijd aan zijn slopende ziekte is overleden.
Hij werd 53 jaar.

Zijn toewijding en grote kennis van zaken zullen wij niet

licht vergeten.

Zijn vrouw wensen wij veet sterkte toe.

Direktie, Staf en Personeel

Coöperatieve Vereniging

"Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer" W.A.

Aalsmeer, 12 november 198 1.

Met leedwezen geven wij kennis, dal na een langdurige

en moedig doorstane ziekte is overleden, het hoofd van

onze afdeling Financien en Administratie, de heer

C. PAARDEKOPER
op de leeftijd van S3 jaar.

Wij zijn dankbaar voor alle adviezen, die hij heeft gegeven

en voor het vele werk, dat hij voor ons bedrijf heeft

verricht.

Bestuur en Raad van Toezicht

Coöperatieve Vereniging

"Verenigde Bloemenveilingen

Aalsmeer" W.A.
J. Maarse Albzn., voorzitter.

Aalsmeer, 12 november I98I.

Op 14 november is nog onverwacht, lot onze diepe

droefheid, van ons heengegaan mijn lieve vrouw, onze

zorgzame moeder en oma

ELISABETH WILHELMINA DEJONG-CAMPAGNE
op de leeftijd van 54 jaar.

H.C. de Jong
Rita

Brigitte en Jos

Martijn

Zandvoort, 18 novemt>cr 1981

Burg. Engelbertsstraat 58

OvcreenKomitig de wens van de overledene

heeft de crematie in stille plaatsgehad.

. ^im'^'^

Echte spekulaasbrokken

I

haalje zeker bij: <<kT7~>
BAKKERIJ

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 • Tel. 02S07 - 1 50 01

Gebakken en gekookte
mosselen
'met kruidenboter, stokbrood en

glas wijn.

Kerkstraat 16, Zandvoort

ONZE DAGSCHOTELS:
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Het Nederlandse Sleutel

Sloten/specialjiten Gilde is door Lips

Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentie-

houder gemachtigd de Lips-Kcso

sleutel te kopiëren. Voortdurende

kwaliteitsbewaking en de geavan-

ceerde machines van het Gilde

garanderen u zekerheid

/|^__^A\ en veiligheid. Alleen bij

LIP^) de gemachtigde dealer

krijgt u het originele

2^kerhcids bewijs.

BHUW DEALEROHI

W V. d. Meer Sleutelservice

BinncnwcK 73 - Hfcmsicde
Tel. 023 - 28 04 90

Eerste kwaliteit,

handgekloofd

OPEIVHAARD

HOUT
2 m' thuisbezorgd
v.a. f 200.-.

B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,

Santpoort, tel. 023-

375381-314107.

Officfête

Voivo-desler

H.P. kooijman
bv

2ANDV00RT
BrederodestraatS,

telefoon 02507 - 13242.

Ook voor diverse

merken inruil-auto 's.

volvo

Iets versturen? Voortaan kan dat in een

'Postpak'. Een handige vouwdoos om alles

gemakkelijk in te verzenden. Verkrijgbaar

in 4 formaten. Compleet met plakstroken,

touwen draagtas. Nu te koop voor/ 1,75 -

ƒ 2,25 - ƒ 3,25 en ƒ 4,- op 300 postkantoren

en bij de kantoorboekhandel,

beide herkenbaar aan de Postpak-sticker.

Volgend weekend in onze bar 'La Mouette'

en restaurant 'Le Dauphin' m Zandvoort
De entree is oratis.

Vriidagavond 20 novetriber speelt

"ritmico especiai"
Zaterdagavond 21 november spelen

S3r 35

Verpak 'tgoed.Verpak 't in een Postpak.

/ ^-v..

N

Donderdag •AMERSFOORT • DEN HAAG
Koopavond •AMSTELVEEN * LEIDEN

• ZAANDAM Vrijdag •
koopavond •

AALSMEER • DELFT
ALPHEN A/D RIJN • PURMEREND

11 ». ,*

• VEENENDAAL

U wilt een
klein bedrag

lenen?
Overal nul op
het rekest?

Bijmevr. C. P. Boon
lukt het vaak wel!

Tti. 02507-17699.

ul{ Brazilië

Zondagavond 22 novömber treedt op

starring Josée Koning

Zaterdagavond kunt ü genieten van een
speciaal samengesteld dinervoorf 75 -pp,

terwijl een pnma diner op vrijdag- en
zondagavond slechts \ 47.50 zal gaan

kosten...

bent'.

h4

Zorg Dl]

Voor f 595.000,- kosten koper, ex BTW
wordt dit pand, vloeroppervlakte ca

2.600 m? uw eigendom.

Het is weliswaar niet splinternieuw

(bouwjaar 1962), docti de gebriiiksmogeliik-

heden zijn legio en het is gelegen aan

vaarwater

informatie kunt u ons bellen!

p.i

ilsoc'ii 1? - isosibus '37?

!Stit]nirjnii clnoi grhcol ii'
['•j''^'"'

W

ei^. ^. ^c(Mec(uz

02507-12/2/

ac^UtcH, D

^%<?<^7 aoci dóici'^ aan aicCt ,1?|

dan /Of:C-:'iOHc*i iua^cH /y

au/ ct'KX'X'ri tCH ucCxcMdczcnaf

1

1
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SINTERKLAAS OP DE
GROTE KROCHT

Wist u dat,

bij Linda Bromet-mode aan de Grote Krocht,
altijd verse koffie klaar staat?

Dat is een gezellige onderbreking bij het
boodschappen doen. U kunt dan meteen even
onze kollektie blouses, truien, vesten, panta-
lons, rokken e.d. bekijken.

Voor de Sint zijn er ook nog sjaals en Elbeo-
panty's.

Grote Krocht 19

Doe het dit jaar nu eens zó!

Geef met Sinterklaas

een reis iiado.

Reisbureau „Kerkman"

Grote Krocht 20 - Zandvoort.
Telefoon 02507 - 12560.

Twee weken lang

3 VOOR2
3 Stuks laten reinigen -

2 stuks betalen.

Laagst geprijsde gratis.

RtlMHlIM STOMEN • KRSEN

ZANDVOORT

GROTE KROCHT 21

Tel. 02607 - 12574

Zeg Piet, waarom zou ik verder lopen,

als ik de leuktste dinger} bij

DE SCHATKIST
kan kopen.
Met een

icristaiien borreiglas
is iedereen toch in zijn sas?

van 9.95 nu

7.50
Grote Krocht 15.

FEESTMAAND ..^

44.50
handige coUier-ioupe aan sierlijke ketting.

'n Sieraad met een uiterst handige funktie. Altijd bij de
hand. Ideaal voor alle mogelijke naald- en draadwerkjes,

'n Prima cadeau-idee.

brillen
Grote Krocht 20.

Voor mijn huisdier koop ik altijd hier.

Bij dierenspeciaalzaak

WEZEIMBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort.

-V-M';^

±,
\,Mnuuuni"^

Wat heeft Sint straks weer een lol,

want

't Luifeitje
heeft weer een winkel vol wol.

Dus hij vond wat hij zocht,
op nummer 26 aan de Grote Krocht.

(Speciaalzaak in handwerken).

DE KROCHT
Niet alleen voor tijdschriften, agenda's, rookwaren,

loten, enz., maar ook voor

Advent-kalenders
nu slechts

1.95
Grote Krocht 17 - Zr.odvoort.

Grote roomboter-
amandelstaven

2.85
Gevuld speculaas

300 gram

1.25
Albert Heijn

Grote Krocht 9 - Zandvoort.

,-. I

ft

Alsu niet weet wat met
Sint te geven,

geefdan zo'n mooie
plant vol leven!

D

Natuurlijk van:,

'ERICA'
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT.

Kom kijken voor
de Sint,

of u bij Flast)

iets vindt!

'vrijetijdsmode
Grote Krocht 206, Zandvoort

ïxz

W

(XZ

Tast toe slagerij
Grote Krocht (naast A.H.)

leder kind
uit de omgeving, mag 4 dec. a.s.

tussen 15.00 en 18.00 uur zijn/haar

schoen komen zetten in de slagerij.

IKom de volgende dag v.a. 08.00 uur kijken of sint je

goed bedacht heeft!

Neem meteen een

roomboterletter -. -.-^
mee. Bij ons 100% spijs, £5 Ril
100% echte boter, voor wiwlf

Zoekt u een goede fiets.

Bos staat op dat gebied

voor niets!

Bos rijwielzaak
Grote Krocht 27

W

^ Er is altijdiemand dieje kent, aart veer %
Grote Krocht 23

dieje met een fruitmand verwent T„e,o„n,«o4 ^
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IN HET KADER JAAR VAN GEHANDICAPTEN:

Zaterdag open dag in iVieuw Unicum
ZANDVOORT • In het kader van het

Jaar van Gehandicapten wordt door de

vier grote woonvormen voor lichamelük

gehandicapten in Nederland een open
dag worden gehouden. Voor het Dorp in

Arnhem is dit 26 november, Zechospi-

turn in Katwyk 25 november en Am^tel-

rade en Nieuw Unicum op zaterdag 21

november aanstaande.

Tot dit gezamenlijk initiatief werd be-

sloten om meer aandacht te krijgen

voor de positie van de zwaarder licha-

melijk gehandicapten en hun woonsi-
tuatie. De open dag van Nieuw Unicum
die aanstaande zaterdag wordt gehou-
den zal in het teken staan van de steeds

nauwere samenwerking tussen de ge-

noemde vier grote woonvormen voor
lichamelijk gehandicapten.

Ton Smit, direkteur van Nieuw Uni-

cum, geeft namens de vier woonvor-
men een nadere toelichting. ,,Wij

werken inmiddels een aantal jaren sa-

men. Hoewel ieder van de woonvor-
men een geheel eigen karakter heeft,

kunnen wij elkaar in veel opzichten

ondersteunen en van elkaar leren. Er
zijn gemeenschappelijke problemen
die wij met elkaar oplossen. Daarnaast
zijn er gezamenlijke initiatieven zoals

deze ,,opendag".
Het doei van de open dagen is het

publiek nader kennis te laten maken
met het dagelijks gebeuren in deze
woonvormen. ,,Je treft nog steeds een
stuk onbegrip aan bij vele mensen als

ze met gehandicapten in kontakt ko-

men. We moeten niet de illusie hebben
dat eventuele vooroordelen worden
weggenomen door de deuren wijd open

Open dag

noodzakelijk
Dat een „open dag" wordt georga-

niseerd waarbij het mogelij Ic is dat

validen kennis kunnen nemen van
de problemen van mindervaliden is

zeker gewenst.

Ter illustratie moge dienen de brief

die deze week door de redaktie

werd ontvangen.

,,Afgelopen zondag wilden wij met
onze moeder die lichamelijk gehan-
dicapt is en daarom een rolstoel

gebruikt, gaan eten bij een restaurant

in Zandvoort. De donderdag daar-

voor hebben wij kontakt opgenomen
met een restaurant en verteld welke

problemen zich eventueel konden
voordoen met de rolstoel, doch ons
werd verzekerd dat dit totaal geen
probleem zou zijn in de bewuste
zaak. Om halfzeven zondagavond
waren wij welkom en zou de tafel

gereserveerd staan.

Bij aankomst bleek dit echter niet het

geval en de eigenares verontschuldig-

de zich. ,,Het was zo druk, en de
tafel zou ongeveer over twintig mi-
nuten vrij komen". Ons werd ver-

zocht ,,iniussen iets in de bar te

gebruiken". Nu bleek hier de bar
beneden te zijn, en men vergat de
rolstoel, wam hoe kom je met de
rolstoel de trap af? Ook in de zaak
was geen ruimte om te wachten
totdat de besproken tafel vrij zou
komen. Uiteindelijk moest er in het

portaal gewacht worden, waar het

uiteraard te tochtig was. Toen de
gasten hiertegen bezwaar maakten,
werden de klachten afgedaan met
een schouderophalen. ,,Ten einde

raad zijn wij met moeder vertrok-

ken."

Een triest einde dus van wat een
gezellige avond had behoren te wor-
den.

Hieruit blijkt duidelijk dat, wordt er

geïnfornjeerd of men met een rol-

stoel een bezoek kan brengen, de
gastvrouw/ heer, of dit nu een win-

kel, een etablissement of een ver-

enigingsgebouw betreft, zich goed
moet realiseren wat er gevraagd
wordt en er niet te lichtvaardig moet
worden gezegd dat het inderdaad
mogelijk is. Veel teleurstellingen

kunnen hierdoor worden bespaard.

M.A.

zandvoorts
nieuwsblad

Kantoor: Gasthuisplein 12,

tel: 02507-17166.

Postadres: Postbus 26,

2040 AA, Zandvoort.

Hoofdkantoor: Dorpsstr. 8.

Aalsmeer, tel.: 02977-

28411.

Postadres: Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
Geopend van 8.30-17.00

uur.

Openingsuren Zandvoort: maan-
dag 13.00-16.00 uur; dinsdag

10.00-16.00 uur; woensdag 9.00-

12.00 uur; donderdag 10.00-

13.00 uur en 14.00-17.00 uur;

vrijdag 9.00-12.00 uur.

Klachten bezorging: vrijdagmor-

gen van 9.00-12.00 uur.

Uiterste inlevertemiijn redactie

kopij: woensdagmorgen 10.00

uur.

Uiterste inlevertermijn adverten-

ties: woensdagmorgen 10.00 uur.

te zetten. Maar we willen op die manier
de geïnteresseerden de kans geven te

zien hoe gehandicapten in één van de
woonvormen wonen. Door die infor-

matie te geven kun je ertoe bijdragen
dat mensen met meer kennis van zaken
oordelen," aldus Ton Smit.

Inleveren

,,Gelukkig is de maatschappij de laat-

ste jaren sterk veranderd. De zorg voor
gehandicapten is niet langer gebonden
aan liefdadigheid, maar dat wil nog niet

zeggen dat daarmee de problemen zijn

opgelost. Ik begrijp wel dat er mensen
zijn die zeggen ,,Kijk, gehandicapten
wonen in een fraaie omgeving, hun
verzorging is goed geregeld, de buik-
riem moet worden aangehaald, dus
moeten gehandicapten ook inleveren",

aldus Ton Smit die daartegenover stelt

dat gehandicapten dan ook als gelijk-

waardig moeten worden behandeld, en
dat houdt in dat van gelijke normen
moet worden uitgegaan. ,,Een gehan-
dicapte wil immers hetzelfde; als een
niet-gehandicapte, waarom zou dan de
lichamelijk gehandicapten moeten inle-

veren wanneer voor de laatste groep al

wordt uitgegaan van minder vierkante
meter woonoppervlakte en soms ook
nog van een veel slechtere financiële

positie".

De overfieid

De gehandicaptenzorg bestrijkt langza-

merhand een breed terrein. Verschil-

lende ministeries zijn daarbij trokken.
Dat maakt de zaak er niet gemakkelij-
ker op. ,,Wij vinden dat de samenwer-
king moet worden verbeterd en dat er

sprake moet zijn van één regie bij de
overheidsinstanties", zegt de heer
Smit. ,,Het is ook belangrijk dat men
begrijpt dat het gehandicaptenbeleid
een eigen vorm moet krijgen. Binnen
de bestaande instellingen voor de ge-

zondheidszorg kun je dat beleid niet

onderbrengen. Het heeft bijvoorbeeld

jaren geduurd voordat er verschil werd
gemaakt tussen de grotere woonvor-
men voor lichamelijk gehandicapten en
verpleegtehuizen. Nu dat onderscheid
is gemaakt, hebben we meer financiële

middelen en kunnen we een eigen

aanpak beter realiseren. We hebben er

natuurlijk voor te zorgen dat er medi-
sche- en verpleegkundige faciliteiten

zijn.

Het wonen en leven van gehandicapten
is echter ook een belangrijk aspekt van
ons werk. Bij zwaargehandicapten is

daarvoor veel hulp noodzakelijk. Die
hulp moet vaak ervaren hulp zijn. Daar
is uiteraard veel geld voor nodig."

Knelpunten ~

Binnen de woonvormen is veel gereali-

seerd. Maar er zijn nog redelijk wat
knelpunten aanwezig. Tijdens de open
dagen zullen deze naar voren komen.
„De ministeries hanteren bijvoorbeeld

heel verschillende normen wat opper-
vlakte van een kamer betreft. Het lijkt

er een beetje op dat hoe zwaarder de
handicap is, hoe kleiner de kamer. Dat
is een betreurenswaardige zaak," zegt

de heer smit. ,,Ook het transport van
zwaar lichamelijk gehandicapten is een
moeilijke zaak. Met het openbaar ver-

voer lukt het vaak niet. Een gewone
taxi is vaak niet mogelijk, omdat de
elektrische rolstoel daar niet in past.

Speciale taxibusjes bieden uitkomst.

Maar die zijn duur, zeker in relatie tot

de taxikostenvergoeding. De overheid
heeft er geen goede regeling voor. Via
liefdadigheidsfondsen kunnen we er nu
voor zorgen dat een gehandicapte bij-

voorbeeld eens op familiebezoek kan.

Ik heb niets tegen liefdadigheid, maar
ik vind wel dat je je als gehandicapte
moet kunnen verplaatsen. Dat moet

*** «tj,tóiai^ „wbs '.

Wijd opent Nieuw Unicum de deuren aanstaande zaterdag om een ieder de gelegenheid te geven kennis Ie komen maken mei deze

woonvorm en zijn bewoners, (Archieffoto).

een recht zijn. Daarnaast heeft een
gehandicapte, net als een ieder ander,

recht op werk.

Dat betekent dat je mogelijkheden
moet scheppen voor sociale werkplaat-
sen of activiteitencentra. Daar kunnen
gehandicapten op een zinvolle manier
bezig zijn. Maar ook dié voorzieningen
zijn nog niet geregeld."

De heer Smit is ervan overtuigd dat
wanneer mensen meer weten over de
problematiek van gehandicapten, de
middelen om oplossingen te vinden er

ook komen: ,,Als je niet wordt gefon-
fronteerd met gehandicapten in je fa-

milie- of kennissenrking krijg je mis-

schien een éénzijdig beeld. Bovendien
stapt niemand gemakkelijk een woon-
vorm binnen en gaat er eens rondneu-
zen. Door het houden van een open
dag geef je mensen de kans om op
informele wijze eens de dagelijkse gang
van zaken te zien. En dat kan alleen

maar bijdragen tot een beter weder-
zijds begrip. In die zin is ook het Jaar
van de Gehandicapten een nuttige

zaak. Maar we moeten ons realiseren

dat ook ieder volgend jaar telt, wan-
neer er bijvoorbeeld in de media min-
der nadrukkelijk op de problemen
wordt ingegaan. Deze gezamenlijke
open dag is een eerste aanzet. Ik kan
me best voorstellen dat we zoiets in de
toekomst meer zullen doen."

ProgFamma

Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte

welkom en zal men bij de ingang van
Nieuw Unicum een aantal medewer-
kers aantreffen, die een map met infor-

matie zullen overhandigen. Onder het

genot van koffie met gebak kan deze
informatiemap alvast door genomen
worden.

Om 10.15 uur zal dhr. Ton Smit,

direkteur van Nieuw Uncium, de dag
officieel open. Daarna is er de moge-
lijkheid een rondleiding door Nieuw
Unicum te maken, waardoor men met
verschillende facetten van de gehandi-

captenzorg kunt kennismaken zoals:

Het Sociaal Cultureel Werk, de Fysio-

therapie, de Ergotherape, de Keuken
en Technische Dienst, de Sociale

Werkplaats, een Wooneenheid. Er zal

hierbij ruimte gegeven worden töt het

stellen van vragen.

Op de Brink, de plek waar alle woon-

eenheden op uit komen, staan stands

waar wat nader op bepaalde aspekten

van het wonen en werken in Nieuw
Unicum kan worden ingegaan. Verder
wordt men er in de gelegenheid gesteld

kennis te maken met de Spnartclub

Nieuw Unicum, die demonstraties ta-

feltennis en boogschieten zal geven.

Voorts zal de film ,,Met het oog op de
drempel" vertoond worden. Met deze

dag wil Nieuw Unicum de afstand

tussen de ,,voortrazende" maatschap-

pij en de gehandicapten een beetje

verkleinen en duidelijk maken wat
,,volledig meedoen in gelijkwaardig-

heid" in de praktijk betekent.

Lodewijk Schelfhout

expositie in Cult Centrum
ZANDVOORT - In de periode van 27
november tot en met 14 februari 1982

wordt in het Cultureel Centrum aan het

Gasthuisplein een overzichtstentoon-

stelling gehouden van werken van Lo-
dewijk Schelfhout.

Deze Nederlandse schilder en graficus

leefde van 23 augustus 1881 tot 5

november 1943. (Hij was een kleinzoon

van Andreas Schelfhout die veel be-

kendheid verwierf tezamen met Koe-
koek als landschapsschilder).

Lodewijk Schelfhout woonde van 1903

tot 1913 in Parijs, waar hij tot 1909

Volkskerstzang
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag 21

november is er weer gelegenheid te

komen repeteren voor de derde Volks-

kerstzang in de gemeente.
De repetitie van deze volkskerstzang

wordt gehouden in de Jaap Kiewief
Mavo aan de Sophiaweg tussen 14.00

en 15.30 uur en staat onder leiding van
dirigent Henk Trommel.
Het is de derde maal dat de Volkskerst-

zang in Zandvoort wordt georgani-

seerd, behalve de medewerking van
koren uit o.a. Amsterdam, zoekt men
nog een koor van Zandvoortse ingeze-

tenen om de massale volkskerstzang te

ondersteunen. Hiervoor worden spe-

ciaal mannen uitgenodigd, op de eerste

repetitie van 24 oktober waren er

slechts drie heren aanwezig en dat vindt

de dirigent te weinig.

Daarom wordt een dringend beroep
gedaan op iedereen die maar over een
,, beetje stem" beschikt, zaterdagmid-
dag naar de repetitie te komen, opdat
tijdens de volkskerstzang inderdaad

gesproken kan worden van de kerst-

zang van het volk.
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'Feestelijk afscheid'
ZANDVOORT - Veel, heel veel, bloemen en geschenken werden zaterdagmiddag naar het Gcmccnschap.shuis gebracht voor

Wim van der Moolen die daar zijn afscheidsreceptie hield.

Er is een tijd van komen, en een tijd van gaan, en voor Wim was de tijd gekomen om onder zijn beheerder.schap een punt te

zetten, een vak dal hem de laatste maanden zwaar is gevallen door het onverwachtse overlijden van zijn vrouw.

Groot was zijn dankbaarheid bij het bezoek van zovelen, vertegenwoordigers van verenigingen die altijd een gastvrij

onderkomen hebben gevonden in het gemeenschapshuis, en ook particulieren, die hem even de hand kwamen schudden.

Een wal weemoedig afscheid, omdat mevrouw Coby van der Moolen duidelijk werd gemist, maar toch vreugdevol omdat zijn

taak zal worden overgenomen door zijn zoon en diens vrouw. Dankbaar ook was hij voor de stichting die hem deze receptie

aanbood en hem op deze wijze in de gelegenheid stelde afscheid te nemen van zovelen.

foto Europress

samenwerkte met Herbin. In 1910 sloot

hij zich aan bij het kubisme, waardoor
hij onder meer kennismaakte met Lc
Fauconnier. Na zijn terugkeer in Ne-
derland vlak voor de eerste wereldoor-

log koos hij voor tekeningen en gra-

fiek, speciaal religieuze onderwerpen.
Ook van zijn reis naar Corsica in 1922

is veel in zijn werken terug te vinden.

Bij de tentoonstelling van Lodewijk
Schelfhout is een uitgebreide katalogus

gemaakt, die verkrijgbaar is voor

ƒ 7,50 aan het Centrum. Ook kan deze
schriftelijk besteld worden door

ƒ 10,— over te maken op giro 40020 of

banknr. 32.63.65.400 t.n.v. de gemeen-
te Zandvoort met vermelding ,,katalo-

gus Schelfhout". Deze wordt dan zo
'snei mogelijk toegezonden.

De tentoonstelling wordt op vrijdag-

avond 27 november om 20.00 uur
geopend door Hans Redeker.

Familieserie

concerten
HAARLEM - Op zondag 22 november
geeft het Noordhollands Philharmo-
nisch Orkest het eerste concert van de
familieserie, serie Z in het Concertge-
bouw in Haarlem.
Het concert wordt geleid door Roelof
van Diesten, de solist van deze middag
is Bruno Leonardo Gelber.
Het programma wordt geopend met
Capriccio Bohémien van Rachmani-
noff, vervolgens vertolkt de solist het

pianoconcert van Grieg. Na de pauze
speelt het orkest van Prokofjef Suite uit

Luitenant Kije.

Aanvang van het concert: 14.30 uur.

Leden-
vergadering
ZANDVOORT - Door de PvdA. afde-

ling Zandvoort wordt vanavond een
ledenvergadering gehouden in het Ge-
meenschapshuis. Op de agenda staat

ondermeer: kandidaten gewestelijk be-

stuur; stukken raads- en statencongrcs;

eigen voorstellen; afgevaardigde; ont-

werp/kandidatenlijst stalen; voorbe-

reiding van de gemeenteraadsverkie-

zing, groslijstverkiezing; gemeentelijk

verkiezingsprogramma ,,welzijn".

Aanvang van deze vergadering 20.00

uur.

Informatie-

bijeenkomst
ZANDVOORT - Door de Rabobank te

Zandvoort wordt op dinsdag 24 novem-
ber in de Anker Zaal van Hotel Bouw es

een bijeenkomst gehouden.

Het betreft hier een informatie-avond

voor ondernemers over de moderne
inrichting van administraties.

De büccnkomst begint om 20.00 uur.

Werkgroep

Vredesdemonstratie

ZANDVOORT - De gevormde werk-

groep Viedesdcmonsiratie te Zand-

voort roept belangstellenden op deel te

nemen aan de deinonstratic welke op
zaterdag 21 november in Amsterdam
wordt gehouden.
Vanuit Zandvoort wordt met do trein

van 11.57 uur naar Ain.sterdam gcrci.sd

om deel te nemen aan de demonstratie

tegen nieuwe kernwapens in Europa.

De demonstratie begint om 13.00 uur

op het Mu.scumplein in Amsterdam.

Engel Keur

Op nog betrekkelijk jeugdige leef-

tijd, (59 jaar) is vorige week woens-

dag plotseling overleden een be-

kend Zandvoorts ingezetene, nl. de
heer Engel Keur. Hij was geruime
tijd directeur van het postkantoor te

Bloemendaal, maar vooral in kerke-

lijke kringen verkreeg hij door zijn

dynamische inzet en grote akiivitcit

een al even grote bekendheid. Jaren

lang was hij lid van de Hervormde
Gemeente en vervulde daar de
functie van kerkontvanger. Voor de

gezamenlijke kerken voor de actie

,,Kerkbalans" heeft hij met name
veel werk verricht. Ook in het

muziekleven was hij een al even

dynamische figuur. Hij was niet

minder dan 47 jaar lid van Zand-
voorts muziekkapel en ruim 25 jaar

voorzitter van de vereniging Ds.

Matagcru, Zandvoorts Hervormde
predikant, zegt van hem dat ieder-

een in Zandvoort hem kende en
altijd op hem kon rekenen. Maan-
dag ji. had in de Hervormde Kerk
aan het Kerkplein een zeer druk
bezochte gedachtenisdicnst plaats.

die geleid werd door genoemde
predikant. Onze gedachten gaan uit

naar zijn vrouw, kinderen en zijn

directe familie. Moge de weten-
schap, dat een actief en van energie

bruisend leven veel heeft betekend
voor onze gemeente, hen sterken en
troosten bij dit zware verlies. Voor-
al op nog zulk een jeugdige leeftijd

is het bijzonder moeilijk daarin te

moeten berusten.

Welfare Rode Kruis

De afdeling Welfare van het Neder-
landse Rode Kruis Zandvoort,
houdt op de navolgende dagen een
verkoop: op 24 november in het

huis in het Kostverloren van 11.00

tot 15.00 uur. Op 25 november in

het Gemeenschapshuis van 13.00

tot 15.30 uur. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn deze verkopen te

bezoeken, dan kunt u iedere maan-
dagmiddag van halftwee tot halfvier

bij de afdeling Welfare terecht in de
kleuterschool , .Klimop", dr. Vis-

serstraat 2. Iedereen is daar van
harte welkom.

Boeiend schilderwerk

In een der oudste gedeelten van oud
Zandvoort, nl. aan de Buureweg
no. 7, de toegangsweg naar het

Schelpcnplcin aan het einde van de
Kerkstraat, heeft mevrouw Van der

Zee-Hoogcrvorst onder haar meis-

jesnaam Yvonne Hoogervorst vrij-

dagavond een nieuwe tentoonstel-

ling geopend van haar werken in het

echte oud-Zandvoortse winkcl-

pandje onder de titel , .Creatief*.

Er was voor dit gebeuren een zeer
grote belangstelling. Het was al tot

in de kleine uurtjes vóór de laatste

bezoekers(sters) vertrokken waren,
zó gezellig was het er en zó interes-

sant en boeiend. Het werd dan ook
een uniek gebeuren want het is een
expositie van oud Zandvoort in

olieverf, zoals we die nog niet eer-

der aantroffen. In de leuke ruimte,

die ervoor werd gecreëerd, hangen
een groot aantal werkstukken van
deze begaafde schilderes, uiterst

kunstzinnig afgcwerk en waarvan er

deze avond al verscheidene werden
verkocht.

U ziet er o.a. strand en dorpsgezich-

ten, leuke oude binnenplaatsjcs,

een schelpenkar op het strand met
op de voorgrond een garnalenvisser

en vele oude ,,Wurffiguren" in zon-
dagse kledij. Het werk valt op door
de gave afwerking, geen detail werd
verwaarloosd en de liefde voor haar
geboortegrond spreekt er duidelijk

uit. U moet er werkelijk eens een
kijkje gaan nemen. Het zal u verba-

zen hoeveel sluimerend talent er

ook hier weer in onze gemeente
aanwezig is.

Alle dagen kunt u er terecht, van
9.00 tot 18.00 uur, op maandag van
10.00 tol 18.00 uur en op zaterdai;

van 9.00 tot 17.00 uur. ..De Wurf"
was vanzelfsprekend op de/c ope-
ningsavond ook aanwezig. Aan de

expositieruimte, op kunstzinnige

wijze door klemc spots verlicht, is

een aparte atik'lins vjrkoop van
allerhande schildersmatcnalcn en
lijstwerk verhorden
Al me! a! een bc/ock. ',\j:\rvnn i.'s

personlijk zeer ncnoit'n lieb en /o
za! liet stellig ook u vcuMan f i.i.a u

er beslist eens heen nani het is de
moeite ruimschoots .\d?.t'.l \'ecl

opdrachten heeft dc/e sthiideres

(hans in bewcikirig wa.irb'.j /ij /leh

tevens ook heeft toeccleiid i'p het

restaureren van oude schilJcnjen.

Kees In Rio

Het ongelofelijke, waarop ci;zenli|k

niemand had gerekend, is gebeurd
Kees Visser, is met /.ijn ranke, noij

geen 10 meter lange zeilboot na een
lange tocht, die niet vrij w.is win
tegenslag en avontuur, aangekomen
in Brazilië in Rio de Janeiro. Dat
gebeurde op maandagmorgen, 2 no-

vember j). Zelfs de douane m Rio
wilde niet geloven dat hij in zijn

eentje van Las Palmas naar Rio was
gezeild. Dat hadden ze nog nooit

gehoord en ze beschouwden het

aanvankelijk als een fabeltje. Kees
vertrok omstreeks half augustus jl.

uil IJmuiden. Er moeten nu wat
reparaties worden verricht en enke-
le nadere voorzieningen worden ge-

troffen. Ook moet het scheepje

grondig worden schoongemaakt.
Dat gebeurt nu in de exiusievc

jachtclub en daar laten ze met
zomaar iedereen toe. Wanneer alles

naar wens verloopt wil onze avon-
tuurlijke zeezeiler op 16 november
a.s. weer vertrekken uit Rio met
bestemming Kaapstad, een over-

steek van Zuid-Amerika naar Afri-

ka, waarbij niet minder dan 4000
mijlen weer voor de boeg liggen.

Hij ligt met zijn ,,Vrijheid II", zoals

hij per telefoon meldde, in Cosmo-
politisch gezelschap. Tussen een
Belg en een Engelsman en verder

Noren en Zweden en vanzelfspre-

kend Brazilianen. Volgende weck
hoop ik u zijn laatste belevenissen

in Rio te kunnen melden en zijn

mogelijke vertrek naar Kaapstad.
We wensen je allemaal sterkte.

Kees. Zet deur jü!

Kattenpraat

Tijdens de in het afgelopen week-
end gehouden Kat-Expo te Eindho-
ven, waaraan pim. 1200 katten heb-
ben deelgenomen, zijn de twee Per-

zische langhaar katers van de fam.
Molenaar uit de Nieuwstraat be-

kroond met de hoogste titel, ..Ccrti-

ficat d'aptitude au Premium", res-

pektievelijk: U2, in hun klasse.

Beide katers zijn tijdens de e.xpo

uitgenodigd voor een tentoonstel-

ling 20 december a.s. in Saint-

Ghislain te België. Om de titel

..C.A.P." te verkrijgen zijn mini-

maal 93 punten benodigd van de
100.

Piraterij

De televisiepiraten staan tegen-

woordig wel in de belangstelling.

Ook in Zandvoort wordt trouw
gekeken. Hoe ik dat weet, wél. Rob
van de Waal kwam mij nogal trots

vertellen dat er door een Mavo-
school een enquête is gehouden
onder de bevolking. Ze hebben 269
mensen onderv'raagd, en gebleken
is dat zeker 73% van deze inwoners
de televisie-uitzendingen volgt.

..Het meest werd gekeken naar

TV-Noordzee". zegt Rob.
Wat mij overigens bij dit verhaal

opvalt is, dat dan iedereen in Zand-
voort behoorlijk laat naar bed gaat.

Wij zijn duidelijk een echt nacht-

volk, èn dat heb ik wel vermoed,
maar niet voor zeker ceweten.

(Adycricnlic)
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Serie van 6 kinder- of

TSmiIJBlOtO S in professional kleur v.a..

Echt iets aparts. Nieuw voor Zandvoort.
1 gratis vergroting van de leukste opnanfie

Ook voor uw pasfoto's en huwelijksfoto's

5 MINUTEN POSTERFOTO

SINTERKLAAS IN

ZANDVOORT

KADO-FESTIVAL
Natuurlijk bij:

BAKELS
Ca.:
LEDERWAREN
KRISTALLEN VAZEN
ROYAL-ALBERT
MINIATUREN
ALLES VOOR FOTO EN FILM

Kerkstraat 29-31. telefoon 02507-12513

NOG NOOIT VERTOOND!

Bij aankoop van

Houbigant badschuim ^ ^i-
fles vbww

fles Houbigant milk gratis!!!
(T.w.v. 9.00)

Drogisterij De Gaper
Kerkstraat 36

ST.NICOLAASAANBIEDING:
Boek uw afspraak v6ór 25 november

45.-

in de Kerkstraatgalerij - Zandvoort - Telefoon 18987

/S/u series postzege/s!

Bij

Autobedrijf
Zandvoort

koop je geen
kat in de zak!

Kamertingh Onnesstraat 23,

Zandvoort.

KADO-IDEE
van uw ijzerhandel

Sandvik zaag ^^ ^^
van 26.50 voor «I^bOO

Stabila waterpas^^ ^g-
van 26.50 voor «IclaOO

Raaco kast van 4i so voor 33.05

Versteege ijzer
Pakveldstraat 19, Zandvoort

De Sint was op zoe/<

en tiij vond het bij de /(aashoe/(

Het is /eu/( om te geven
wanneerJe gezond wi/t /even

Het was een /eu/ae opgemaakte mand
met/e/(/<ere dingen uit /iet ge/ie/e /and

De kaashoek
Haltestraat 38, Zandvoort

Voorgesneden

randrokken

v.a 17.50
D/v. confectiestoffen permeter

Nieuwstraat 4

Clubtassen 27.50
Sporttassen (Puma) 25.00
Sportbroekjes 2 voor 15.00

Voetbalschoenen 15% korting
Sportschoenen wit/zwart 43.95 42.50
Div. krachtsportartikelen - schaatsen - sleeën - mutsen -

sjaals - wanten - handschoenen

Uw adviseur op het gebied van
sportartikelen, sportkleding en vnieiijdskleding

Hallesiraat 35 - Zandvoort - Telefoon 02507-15986

Een ongekend groot aantal

speciale Sint kado's tegen
speciale prijzen van bijna

alle grote

Franse parfumhuizen.

Originele

Nina Ricci

zakdoek..

Nina Ricci

EDT spray
vanaf .

.

12.50

17.95

Drugstore Moerenburg
Haltestraat 8, Zandvoort

Pakveldstraat 21 Zandvoort.
Tel 02507 • 12345

AutolJè|Hjrn

P.ikveidstrn.it 21 Zandvoort
'Iel 02507 12345

ffl
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ARTSEN huisartscnpratijk Bouman,
Mol en Ridderbos
Arts G J J Mol, telefoon 15091 en

15600

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen

Andcrson tel 12058, Drenth tel.

13355 Fliennga tel 12181, Zwerver
tel 12499

Tandarts telefoon 023-313233

Wijkverpleging zr. A Boschma, Lin-

nacusstraat 7, fl. 4, Zandvoort, tel.

14277

Apotheek Zeestraat Apotheek, N. v.

Berkel, Zeestraat 71, tel 13073
Verloskundige mevr Chr Ouds-
hoorn Linnaeusstraat 3, flat 2, Zand-
voort. tel 02507-14437 bgg 023-

313233
Dierenarts mevr Dekker, Thorbccke-
straat 17, tel 15847
Geslachtsziekten voor algemene infor-

matie, tel 023-320202 (dag en nacht).

Politie telefoon 13043

Brandweer telefoon 12000

Centrale Post Ambulancevervoer
(CPA) Kennemerland ongevallen 023-

319191, besteld vervoer tel 023-

319277

Ta\i telefoon 12600 en 16843.

Storingsdienst Gasbedrijf telefoon

17641

Algemeen Maatschappelijk werk
Zandvoort, Noorderstraat 1, telefoon

13459 (bgg 023-320899 of 320464).

Spreekuur op werkdagen van 9 00 tot

10 00 uur, maandagavond van 7 00 tot

8 00 uur Verder volgens afspraak

Voor deze hulpverlening, beschikbaar

voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten

verbonden zijn __ .

Wekdiensten
^s^:'-c

Hervormde kerk. Kerkplein 10 00

uur Vicaris Th J Haitjema, crèche

aanwezig
Jeugdhuis achter de kerk. 10 00 uur

jeugdkapel

Gereformeerde kerk, Juhanaweg 15

10 00 uur ds W Volker, van Amstel-

veen, 19 00 uur dienst onder leidng

van medewerkers gemeenschappelijke

werkgroep
Nederlandse Protestantenbond, Brug-

straat 5 10 30 uur ds J C Beekhuis,

doopsgez pred te Haarlem.

Rooms katholieke kerk

Parochiekerk St Agatha, Grote

Krocht zaterdag 21 november 19.00

uur eucharistieviering met orgel en

samenzang, zondag 22 november 8.45

uur stille euchanstieviering; 10 45 uur

eucharistieviering me* medewerking
van het jeugdkoor ,,St Agatha"
Radiokerk Bloemcndaal, Vijverweg

14 9 30 uur ds E.Th Thijs, gemeen-

schappelijke dienst met de Ned. Herv
kerk, 19 30 uur: ds. L.J. Boeymga.
Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218,

Haarlem 9 30 uur zondagsschool (bij-

belgespreksgroep), 10 30 uur: morgen-

dienst, ds J Smink, 19 00 uur: avond-

dienst ds J Spijkman
Woensdag 25 november 20 00 uur
bijeenkomst celgroepen

Nieuw Apostolische kerk tot nadere

aankondiging zondag 9.30 en 16 00

uur, woensdag 20 00 uur diensten in

gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-

Noord
Volle Evangelie Gemeente' zondag-

morgen 9 45 uur dienst m gebouw
Voorstraat 100 te Katwijk aan Zee

Centrum voor Vrijwillige Hulpverle-
ning Zandvoort, voor informatie, ad-

vies en hulp tel 17373 Op alle werkda-
gen van 1100 tot 12 00 uur Ook
schriftelijk- Postbus 100, 2040 AC
Zandvoort
Stichting Wijkraad Nieuw Noord tele-

foon 18083.

Werklozencomité, spreekuur iedere

maandagmorgen van 1100 tot 12 00
uur in de openbare bibliotheek Op dat

tijdstip ook telefonisch bereikbaar on-
der nr 14131.

Wetswinkel, Gemeenschapshuis, Louis
Davidsstraat Eerste en derde woens-
dag van de maand van 17 30 tot 18 30
uur
Crisiscentrum, Schotcrsingel 2, Haar-
lem, tel 023-256198 Geeft direkt hulp
wanneer u die nodig heeft bij acute

problemen.

Gevonden

voorwerpen

ZANDVOORT - In de maand oktober

werden bij het hoofdbureau van poli-

tie,

Hogeweg te Zandvoort, de navolgende
voorwerjjen als gevonden geregi-

streerd
- een hondepenning;
- nylon regenjack;
- telelens;

- sleutels,

- twee portemonnees,
~ damesparaplu,
- bnl m zwarte koker,
- knelhaan
- rekenmachine,
- gouden nng met steen,

- twee horloges,

- jas,

- fietstas,

- dne paar handschoenen,
- poes.

Inlichtingen kunnen worden ingewon-

nen bij het bureau, of onder telefoon-

nummer 13043

Kijkdagen gevonden fietsen iedere

tweede en vierde woensdag van de

maand tussen 14.00 en 15 00 uur.

-v'ATERSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden
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bezorgd over toekomst ve

EEN

EXCLUSIEF

INTERVIEW

ZANDVOORT - „Ik blijf volledig bul-

ten de politiek, je kunt van een kerk-

vorst niets anden verwachten, kerken
behoren zich niet met politiek te be-

moeien, toch voel ik mij geroepen om
nog eenmaal van mij te laten horen. Ik
ben nameiyk zo bang dat de gemeente-
raad van Zandvoort een grote blunder
begaat door het circuit te willen ophef-

fen". Aan het woord is Sint Nicolaas, de
enige echte zoals z^n geloofsbrieven

aantonen, die al een tiental jaren van
zUn rust geniet, maar nu op zUn ver-

zoek nog eenmaal de burgers van Zand-
voort wil toespreken.

„Kijk", vervolgt de Goed Hciligman,
terwijl zijn slanke handen zijn baard
strelen, ,,je moet goed begrijpen dat ik

weet waarover ik spreek. Niet alleen de
horeca wordt getroffen door sluiting

van het circuit en daarmee bedoel ik

niet alleen de hotels en jjcnsions, maar
ook de bars en lunchrooms, of hambur-
gertenten zoals ze tegenwoordig ook
wel genoemd worden en de partikuliere

kamerverhuurders, de middenstand, de
toeleveringsbedrijven zoals de kipp>en-

boer die tijdens de Grand-Prix-week
topdagen beleeft, evenals de vishande-

laar. Alles was in Zandvoort gebaseerd
op de Grand Prix, al een week van
tevoren zat alles vol en werd er volop
gedraaid en niet alleen op de dag zeWe,
zoals men nu de mensen wil doen
geloven."

Door:

Margreet Ates

Herinnering '«ssssBHaBab
Sint Nicolaas wil eerlijk toegeven dat

hij verbijsterd is over de besluiten én
de motie die tot dusver door de ge-

meenteraad zijn gekomen. ,,Ik kan mij

nog goed herinneren dat er in het jaar

1972 geen Grand Prix werd gehouden,
de reden waarom niet, is mij ontscho-

ten, wél weet ik nü nog welke cata-

strophale gevolgen dat destijds heeft

gehad voor diverse bedrijven en de
gemeentekas zelf', aldus Sint Nicolaas

die toegeeft dat hij blij is dat hij zijn

taak reeds jaren geleden aan jongere
vakbroeders heeft overgedaan.

,,Er is in de jaren zoveel veranderd,

neem bijvoorbeeld het verkeer. In mijn
tijd kon ik nog rustig over de Amster-
damse daken stappen met mijn zo
vertrouwde schimmel, de televisie-an-

tennes waren nog niet zo talrijk, ook op
de straten was het aangenaam toeven,

maar nu, nee, ik moet niet denken aan
al die overvolle wegen en het lawaai!!

en met afgrijzen bedekt hij zijn oren.

Geluidshinder

Sint blijkt in zijn dagen wel de nodige
tieners te hebben toegesproken over de
geluidshinder die zij produceren met
recorders. ,,Maar", zegt hij, ,,ik kan
het weten, niets is zo erg als verkeersla-

waai, niet een incidenteel geval, maar
continu. Neem nu waar ik woon in

Zandvoort, op een mooie zondag, of

dat nu in de zomer of in de winter is,

staan de files voor mijn huis. Bijvoor-

beeld veertien dagen geleden, de straat

hiervoor stond stampvol, één lange file

van Zandvoort tot Aerdenhout, dan
kunnen de mensen. in de Zandvoortse-

laan, Haarlemmerstraat en langs de
boulevards nauwelijks hun huizen in of

uit. 's Zomers kun je niet in de tuin

zitten vanwege de uitlaatgassen, nog
nimmer heb ik klachten van deze men-
sen vernomen. Ze realiseren zich ken-
nelijk wat het betekent om in een
toeristenplaats te wonen. Het geluid

van het circuit daartegenover is veel

minder en ik vraag mij wel eens af, wat
was er eerder, dat circuit, of de mensen
die klagen? Ik ken het antwoord wel,

maar vindt dat daar eens over nage-

dacht dient te worden.
Wanneer er huizen geïsoleerd moeten
worden in verband met de komende
wet op de geluidshinder, dan zou ik al

die huizen willen isoleren die direkt

hinder ondervinden van het verkeersla-

waai en dat zijn er in Zandvoórt-

Centrum honderden. Bovendien weet
je wanneer er geluidsoverlast van het

circuit komt, dat is bekend, maar in

Nederland weet je nooit wanneer het

mooi weer wordt, wanneer iedereen in

de winter op een zonnige dag of bij een
stormwind zo nodig naar het strand wil.

Wij hebben dat unieke strand, iedereen
mag er van genieten, maar is er wel
eens verzocht om de wegen af te sluiten

wegens lawaai? Welnee toch zeker.'"

Ervaring

Nu moet men niet denken dat Sint

Nicolaas niet weet waarover hij

spreekt, zijn zilveren jubileum als enige

echte Sinterklaas is reeds lang geleden
gevierd. De tijd dat hij voor Pro
Juvcniute in Amsterdam de kinderen

bezocht zijn de dierbaarste uit zijn

werkperiode.
Deze Sint was niet zomaar een aange-

klede man, nee, deze Sint was veel

meer dan dat, hij wds Sinterklaas.

Gekleed in het gewaad dat Gozewijn in

de Gijsbrccht van Aemstel vroeger
droeg, kreeg zijn figuur een geloof-

waardigheid en een extra dimensie die

er niet om loog.

Nog eenmaal wil Sint dat feestgewaad

aantrekken om voor de fotograaf te

poseren, nog eenmaal ook zou hij zijn

stem willen verheffen en de vroede
vaderen van Zandvoort op de hem eigen

wtjze willen toespreken. ,, Rustig aan,

geen gedreig met roe en zak, dat heb ik

nimmer gedaan, ik heb altijd vertrouwd
op het gezonde verstand van de mens, of

dat nu drie turven hoog is ot ruim vijftig

Jaar oud. Ik zou willen besluiten met de
waarschuwende vinger en met de woor-
den: „Ik heb in mijn leven duizenden
kilo's snoepgoed uitgestrooid, wegge-
gooid geld zogezegd, maar daar heb ik

geen sp^t van, dat was goed besteed.

Wanneer de kostbare investering van
een autoracebaan, zo'n dikke tachtig

miljoen met een achteloze pcnnestreek

van de landkaart vcrdw
geen geld weggegooid, m;

ten."

Waarvan akic.

ijnf,

aar h
wordt er

cggesme-

ZANDVOORT - In de openbare bi-

bliotheek aan de Prinsesscwcg wordt
vrijdagavond 20 november de film Fon-
tamara van regisseur Lizanni vertoond.
Fotamara, Lizzani'.s nieuwste film, is

gemaakt naar een boek van Ignazi

Siione die in 1930 naar Zwitserland
vluchtte en daar in 1978 overleed.

Fontamara is het verhaal van het gelijk-

namige dorpje tijdens het opkomend
fascisme vlak voor en rond 1930. Een
gemeenschap van simpele zielen die

voor elke snee brood moesten vechten
en weinig verstand hebben van rare

regels die ergens van hogerhand wor-
den opgelegd.

Het is geen warme meeslepende film.

wel een film die uitblinkt in helderheid,

soberheid en duidelijkheid.

De dramatische ontwikkeling van het

verhaal krijgt op den duur iets traags,

omdat de emotie binnen het verhaal

steeds ingehouden blijft, terwijl je als

toeschouwer langzamerhand ziedend
wordt, omdat je geneigd bent mee te

leven met dat volk.

Lizzani houdt iets koels in zijn vertellen

van vreselijke dingen.

Aanvang 21.00 uur, Prinsesseweg te

Zandvoort

UitZandvoorts historie 1854

Kerla zoei^t laoper

voorbouwval
Ja, die oude kapel in het vissersdorp,

dat was voor de parochie een schip

van bijleg geworden. Toen men in

het najaar 1854 de oude kapel had
verlaten, had men hem een tijd leeg

laten staan. Men wist niet goed wat

men er mee moest gaan doen en na

lang gepraat zei G. Bakkenhoven tot

de pastoor: ,,Maak er huisjes van.

Onze vissers willen graag in die

buurt wonen.

"

De verbouwing

Dat was het enige dat men er mee
kon doen, maar ja, dan moest er

toch voor heel wat aan vertimmerd

worden. Alles was verwaarloosd en

de timmerman die een schetsje had
gemaakt en eens kwam kijken sprak

mei een ernstig gezicht: ,,Dat zal

jullie wel gauw veertienhonderd gul-

den gaan kosten".

De heren van het kerkbestuur schud-

den meewarig het hoofd. ,,Neen, dat

hebben we niet", maar H. Verde-

gaal, die zijn geloofsgenoten wilde

helpen kwam met een voorstel: ,,Je

kunt het van mij krijgen voor 3%,
maar dan moet ik ieder jaar ook
aflossing hebben". Men zag geen

andere mogelijkheid en leende maar
dat geld (archief bisdom Haarlem
schrijven 5 maart 1854). De zaak

werd uitgevoerd door de dorpstim-

merman, die de parochie beslist het

vel niet over de neus wilde halen,

voor f 777,33 (archief bisdom Haar-

lem 15 okt. 1S56 rekeningett Zand-

voort) en zo had men drie huisjes te

verhuren. Maar het waren loch maar
armzalige woninkjes, het ene deed

90 cent in de week, het andere 95

cent en de oude kerkzaal f 1,12 '/i.

zodat de inkomsten per jaar niet

meer waren dan ongeveer 160 gul-

den.

Tel uit je winst

Omdat men in tien jaar Verdegaal

moest afbetalen was het in de eerste

tijd een schip van bijleg. Er werd
ook niets aan de huisjes gedaan en

op de klachten van de huurders

antwoordde men steevast: ,,We kun-

nen voorlopig nog niets doen, maar
als we Verdegaal hebben afbetaald

beloven we de huurpenningen te

gebruiken voor de reparaties" Maar
wanneer je iets niet onderhoudt, gaat

het bezit hard achteruit en toen men
in 1866 van de schuld af was, moest
men noodgedwongen honderden
guldens in de oude kapel gaan inves-

teren om het een kleïH beetje accepta-

bel te maken.

door B. Voets

Dit stuitte weer op financiële bezwa-
ren en zo bleefhet maar wat lapwerk
en dat schrokte nu eenmaal de huur-

penningen op.

Bouwval te koop

De kerk moest die huisjes maar
verkopen, zo was men het onder
elkaar eens. Het blijft lapwerk en

bovendien een voortdurende erger-

nis voor de huurders. Men was het

met deze opmerking eens en hier en

daar werd eens een visje uitgegooid

om een koper te vinden.

In het dorp was het spoedig bekend
en smalend werd er opgemerkt:

,,Het katholieke kerkbestuur kan
nog zo goed zijn best doen maar wie

is er nu zo gek dat hij zulk een

bouwval koopt?"
Daarom bleef de situatie zoals het

was en de huisjes raakten nog meer
in verval. Het lekte er aan alle kanten

en men moest wat aan het dak gaan
doen. Van het één kwam het ander
en de dorpstimmerman, die zeer

voordelige werkte, moest toch wel

voor de reparatie ƒ 315,— gaan vra-

gen. ,,Dat wordt weer lenen", zo zei

men in het kerkbestuur, „en dan
komen we nooit uit de ellende".

Een mooi bod

Midden in deze discussie kwam W.
Versteege, meester-smid, zoals men
hem in de stukken aanduidde, met
een voorstel. Hij zocht naar een

bedrijfsruimte in het oude dorp en

wilde daarvoor het oude geval wel

kopen maar Versteege was zaken-

man genoeg om er niet een heleboel

voor te betalen. Hij deed een bod op
de oude kapel voor ƒ 1.900,— en het

kerkbestuur, dat wel van de narig-

heid afwilde, richtte een verzoek om
het hele geval te verkopen (archief

bisdom Haarlem 20 maart 1878).

Maar Haarlem vond de prijs wel heel

erg weinig en vroeg nadere uitleg. De
heer P. v.d. Berg ging persoonlijk

naar Haarlem om de zaak uiteen te

zetten en toen hij alles haarfijn had
uitgelegd, zette Haarlem hel licht op
groen (archief bisdom Haarlem
machtiging tot verkoop 28 maart

1878). De rest is in een paar woor-
den verteld. Versteege tekende 31

maart 1878 de stukken en werd voor
nog geen tweeduizend gulden eige-

naar van de voormalige kapel.

Notitie van provincie over woningbouw

Vertraging in de woningbo

ooic voor Zandvoort negatief
HAARLEM • Het bouwen in het zuidelijke deel van de

provincie Noord-Holland loopt niet zoals verwacht. Met name
de 15.000 woningen die in de Noron-lokatie in Haarlemmer-
meer zullen worden gebouwd komen later klaar dan eerst

werd aangenomen. Het grootste deel moest vóór 1990 klaar

zijn, maar nu blykt dat in 1990 met veel moeite 6700

woningen gereed zullen zijn en dat de bouw van 8300

woningen pas vanaf 1990 kan worden verwacht. Dit komt
door de recente zich snel w^zigende omstandigheden op de

woningmarkt. Welke bouwmogelijkheden er nog in het zuiden

van de provincie zijn, worden aan het licht gebracht in een

provinciale notitie getiteld: „Zicht op woningbouw in het

zuiden".

!.-\':,

mr-
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DeMeesrente-
rekening.
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Niet alleen de bouwmogelijkheden
worden in de notitie genoemd, ook het

tekort dat in 1990 nog zal bestaan is

geïnventariseerd. Uit deze cijfers blijkt

dat de IJmond in 1990 nog een behoef-

te zal hebben aan negenhonderd wo-
ningen, in Zuid-Kennemerland 2870 en
in de Meerlanden nog 480 woningen
nodig zijn voor de eigen behoefte.

Vandaar dat ook naarstig gezocht
wordt naar nieuwe bouwmogelijkhe-
den.

Ondanks dit alles wordt wel geconsta-

teerd dat de plancapaciteit in en ten

behoeve van het zuiden van Noord-
Holland als geheel op zich in aantal

gaan tekort vormt, indien rekening

wordt gehouden met de bestaande
overloopmogelijkheden als geheel.

Minstens zo belangrijk is een andere

constatering, aldus de notitie, namelijk

dat er grote regionale verschillen be-

staan bij de haalbaarheid van de reali-

sering van het aantal woningen dat in

de verschillende plannen gebouwd kan
worden.

Versnellen

Daarom moeten er volgens de notitie

naar mogelgkhedcn worden gezocht om
de woningbouw te versnellen. Dat kan
door het wegwerken van de problemen
die zich in de bestaande plannen voor-

doen. Voor bepaalde regio's kan dit een

groot verschil uitmaken.

Als tweede mogelijkheid is de versnel-

ling van woningbouw in plannen waar-
van realisatie pas na 1990 is voorzien

van minstens even groot belang. Voor-
al de versnelling van zowel de produk-
tie van de NORON-locatie, als in de
Velserbroekpolder, verdienen in dit

opzicht de volle aandacht. Het gaat

hierbij immers om het in de tijd naar

voren halen van bestaande ruimtelijke

capaciteit. Daarbij dient wel gereali-

seerd te worden dat ook bij deze locatie

reeds een grote inspanning nodig zal

zijn om verdere vertraging te voorko-

men.
De derde mogelijkheid ter vergroting

van de woningproduktie kan wellicht

gevonden worden in het verhogen van

de capaciteit in beslaande plannen.

Verwacht wordt dat zich de komentfe

jaren de tendens van een verdichte

bouw zal voorlzeitcn Als vierde moge-

lijkheid noemt de noritie het realiseren

van plannen die niet in overeenstem-

ming zijn met de geldende streekplan-

nen of die daarmee in strijd zijn.

Zandvoort

De notitie noemt er nogal wat. In

Zandvoort bijvoorbeeld zouden onge-

veer achthonderd woningen in open
plekken kunnen worden gebouwd.

Haarlem werkt aan een structuur-

plan. Hierin is extra ruimte voor maxi-
maal 8000 woningen in een aantal

kleinere locaties, voornamelijk aan de
oostzijde van Haarlem. Grotendeels is

deze capaciteit niet in overeenstem-

ming met het streekplan.

Rekening houdend met de noodzakel^-

ke planologische afwegingen, de nodig-

de procedures en realiseringstyd, kan
pas tegen het eind van de Jaren tachtig

op een bijdrage van deze plannen wor-
den gerekend. Is een plan op zodanige

wtjze afwijkend van het streekplan dat

herziening van dat plan nodig is, dan
hoeft zeker niet vóór 1990 op woning-

bouw worden gerekend.

In het Streekplan voor het Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied is gesteld dat de
capaciteit van de NORON-lokatie in

geheel in de periode 1980-1990 zou
kunnen worden gerealiseerd. Reeds bij

de vaststelling van dit streekplan werd
duidelijk dat een deel van die realise-

ring pas na 1990 zou plaatsvinden. De
oorzaak van deze extra vertraging moet
voornamelijk worden gezocht bij pro-

blemen met betrekking tot de planvor-

Ditkson kreeg Jace-lift
F

ZASDVOORT - Sa enkele dagen

gesloten te zijn geweest, heropende

birkson in Zandvoort aan de Ilurg.

Engelhertistraat donderdagmorgen

klok.tlag 10 uur de deuren van de

geheel verbouwde multimarki.

Het laatste halfjaar is namelijk kei-

hardgewerkt om deze .supermarkt een

nieuw aanzien te geren, en in die

opzet i.v men geheel geslaagd.

De entree werd geheel veranderd,

Dirck lil verhuisde dr afgelopen

maanden al naar een nieuw onderko-

men grenzend aan het grote parkeer-

terrein (wel gemakkelijk) en op de

vrijgekomen ruimte knam een vcr^e

bakker. In de grote hal is nu ook een

poelier en een afdeling ,,kaas van het

mes" gehuisvest. Deze kaasafdeling

kent een uitgelezen assortiment bin-

nen- en buitenlandse kazen. .\'ieuw

ook de notenshop xaar de noten vers

gebrand worden, een sigareltenshop

plus tijdschriften en een foto-winkel-

tje.

Ken grote vcrbettring i* ongetwijfeld

ook de supermarkt lelf. waar, door de

brede wandelpaden een veel heler

overzicht is verkregen. ^Vcg de kleine

dwar.<igangeljes. waardoor je soms

ming van de lokatie Vijfhuizcn.

Aan de westzijde van het Amsterdam-
Noordzeekanaalgebied kan aanzienlijk

meer worden gebouwd dan eerst werd
aangenomen. Er kunnen ongeveer
15.000 woningen meer worden ge-

bouwd waarvan 1950 in Zuid-Kenne-
merland. maar dat zijn wel mogelijkhe-

den op langere termijn. De vergroting

van de capaciteit kan als volgt worden
verklaard. In het streekplan wordt de

capaciteit in de open plekken wel

genoemd, maar niet hoeveel woningen
daarin precies zouden passen.

Verder moet er nog wat achterstand

worden ingelopen die wordt nu toege-

rekend aan de capaciteit van het gebied

voor de periode 1981-1989. Er zijn

namelijk nog wat huizen verschoven
vanuit de periode van vóór 1980. Een
voorbeeld is Haarlem-Schalkwijk met
nog ruim zeshonderd te bouwen wonin-

gen.

Ook de capaciteit van in het streekplan

genoemde plannen is opgeschroefd

door een verdere verdichting. Voor-

beelden zijn Lisserbroek. Heemstede-

Merlenhoven en Haarlem-Zuiderpol-

der

Na vaststelling van het streekplan zijn

enige plannen ontwikkeld die niet in

het streekplan waren voorzien, maar
die realiseerbaar zijn met inachtneming

van de intcrpretaticvrijheid of af%vij-

kingsmogelijkheid. Voorbeelden zijn;

Nieuw • Vcnnc[>Welgelegen-noord.
Hoofddorp-Kalornia en Hoolddorp-
Beukenhnrst.

Opvallend nwmt de notitie hel dat de in

vergelijking met de cijferopstelling in

het Streekplan niet onaanzienlijk tix-ge-

nomen capaciteit niet gepaard is gegaan

met een vergelijkbare stijging van de

prodiikticvcrwachtingen. De oorzaak

hici-van is viwrnamclijk golcgtn in het

feit dat de in het streekplan Amstcr-

dam-NcH)rdzcckanaaIgcbicd uitgespro-

ken verwachtingen over de produklie in

df grote bouwliK-atics (NORON en S'd-

scrbroekpoldor) volgens de huidige in-

zichten niet kunnen vvonien vtaarge-

niaakl.

moest Zoeken, neen alles is nu veel

oycrzichleltjkcr opgesteld.

Pal de /.andyoorters deze supermarkt

kunnen waarderen, bleek wel uit de

grote belangstelling direkt op de eer-

ste dag. Voorde honderden bezoekers

was er een boeketje bloemen, ter

compensatie van de afgelopen maan-
den, toen men hij het boodschappen

doen wel werd gehinderd door de

verbouwing.

Dit alles is nu verleden tijd en /.and-

voort heeft er een multimarkt hijge-

krtgen van grote allure.

I'oto Europress
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OOK iJ^I^GE SÖEOE BROEiCEN
(zolang de voorraad strekt)
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ZANDVOORT

Voor al uw cv.-, loodgieters-

en dakbedekkerswerk
naar

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,

telefoon 02507-13176
B.g.g. Techn. Bur. A. Vader,

Vogelenzang, telefoon 02502-6667

%^ %^ ^^^^ ^•P %^ ^^ ^(f "^t^^^^^^^ '^^^^^^^^

g Myrna Bruynzeel §
Grdipl. schoonheidsspccJallstee»! >i fü

(Siivas). ^SQi^
Kostvcriorensiraat 89. ^515^if^

Zandvoort, telefoon 14692. O^jl^
Behandeling ook 's avonds

Bloembollen
Bloeiende violen

Erica

Winterharde

beplanting voor

bloembakken
Witlofpennen

Kwekerij P. van Kleeff

Van Stolbergweg IA. Zandvoort,
telefoon 17093.

n

(na afspraak).

Dcposiiaire: Dr. Eckstein-Lady Rosc.

«^|jf«^|^«^-||^«^«f«f«f.|j^«^«^^

Aangeboden:

zitslaapkamer
met gebruik van

keuken, douche,
toilet f 475,- p.m.

Tel. 02507-17243.

VERÏVSIST
Eindïï 14 dagc". orng.

Fr. Zwaar.straat/

Fazantenijtraat

witte poes
roepnaam Wikkie
Wie heeft haar

gezien?

Gaarne terug te

bezorgen
Hoekema,

Fr. Zwaanstraat 82

Diverse merkfietsen.

EERST LEKKER ETEM...
Chinees Indisch Restaurant

HONG - KONG
't i® ïê- t-

Haltestr. 69 hoek Zeestr.

Zandvoort tel 02507-17897

SPECIALE AANBIEDING

Diner afhalen boven f 35.00

GRATIS FLES WlJi^

Ruime sortering onderdelen, banden,

crosskleding, helmen, handschoenen,

laarzen enz.

Zandvoort - Amsterdam en terug voor nog
geen riks op een Vespa (1:56).

Reparaties zo mogeliik in één dag Maar.

LUKON
KOCHSTRAAT 8 - ZANDVOORT

(NIEUW-NOORD)
TEL. 16504/16773. ELKE DAG OPEN

Uw adres voor
dasL kousen, panties,

icrae-en enkelstukken.

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel. 02507 - 1 61 23

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar!

Wij verhuren:

bedden, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.

voor elke gelegenheid •

Ook verhuur van leuke
en praktische hulsbars.

DORPSPLEIN 2,

TELEFOON 12164/13713
Privé na 18.00 uur 16653.

. i AUTOMATISERINGSAnviE.«i I

tl ^ TiSï'TüA

Wij leveren:
• Micro-computersystemen voor bedrijf en
hobby (o.a. Apple en Commodore)

• Kant-en-klare programma's voor vele

toepassingen
• Programma's op maat
• Systeem-analyse en programmering
• Deskundig advies voor al uw
automatiseringswensen

Postbus 520- 2040 EA Zandvoort
Tel. 1 76 25

Joegoslavisch Restaurant
'Duiarovnik'

Zeestraat 41

ZAtMDVOORT
02507-15110

Jansstraat 44
HAARLEM
023-322609

heeft nu weer vanafheden
alleen in Zandvoort het

'van maandag t/m vrijdag)

— Goulashsocp -
stokbrood

— Gemixte grillplaar ~
3 soorten vlees (mager)

met verse salade, saus en aardappelpuree
— Palacinka —

warm fler)sje met koude roomvulling

f 15,50
We zijn in beide zaken de G EH ELE WEEK GEOPEND

vanaf 17.00 UUR.
Reserveringen vanaf 74.00 uur

EVEN BIJPRATEN
1 doet men natuurlijk bij La Reine met

goede koffie en vers gebak.

Onze gebak-specialiteitBn kunnen worden
meegenomen, ook op zondag.

KERKSTRAAT 15 -ZANDVOORT
TEL 02507 -12253.

REPARATIE
van alle soorten

DAK-

BEDEKKING
TeL 02507-17353.

Drogisterij - Refonn

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

OIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Hattestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507 - 1 61 23.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

Vraag vrijblijvend prijsopgave en folder met
waardevolle tips.

JJWVERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

\mwsE
VQ94UIZBIS

A. J. V. d. Moolenstraat54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 31 04 04

Marisstraat 13A - Zandvoort,
telefoon 15186

SCHILDERS- m
kmmmm

BIIM!\IEN-en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

-Q
en 2e hypotheek tot 125% mogelijk.

mrormeer eenst

Helmerstraat 11 - ,£andvoort,
telefoon 02507 -12150.

Prins Hendrikkade 161 - Amsterdam
telefoon 020 - 223456.

irdigvoorbeeld vanwatVolkswagen en
u weerméértebieden hebben.

I©

AJgcheeld detail GolfGL

Tot dusverre vond u de extra's van Volks-
wagen en Audi voornamelijk lerug in een degelijke

constiucïie en een stuk voorbeeldige geavan-
ceeide aulotechniek.

Zoals de /elfeorrigercnde sluurinnehling.

(!e koers.siabiliserende achieias.

Bovendien geven beide merken 6 jaar earrosscric-

garantie o|) roesten van binnenuit. N'crder introdu-

ceerden Volkswagen en ,Audi de opzienbarende
Nieuwe Generatie Diesels.

Die de véclrijders in staal stelden hun autokosten

drastisch te drukken zónder aan andere eigenschap-
pen zoals comfort, acceleratie en rijplezier conses-
sies te hoeven doen.

Een prestatie die Volkswagen- en Audi-
dicsclrijders een voorsprong geven die niet meer in

te lopen is.

In de nieuwe '82 modellen - inmiddels volop
leverbaar- gaan Volkswagen en Audi wéér een
stap verder. Dooreen aantal accessoires die tot dus-
verre als extra golden, in de standaard-uitrusting van
alle Volkswagen- en Audi- modellen op te nemen.

Extra's, die in de praktijk bewezen hebben
een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan com-
fort, rijplezier, veilig-

heid ofgemak.

Zo IS bijvoorbeeld ook
de Golf C stcsredoo^d ystgevoerd
met de volgende eKtro^s:

• voorruit van gelaagd glas o halogeen koplampen
• ruitcwisser-mct-sproei-installalie op de achterruit

• rembekrachtigero afsluitbare tankdop ©anato-

misch gevormde achterbank ©verlichte bedienings-

panelen •regelbare instrumentcnverlichting

UwVAG dealer voorVolkswogen en Audr

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenslraat l{)2/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565
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JOHN VAN DER ZEUS MATCHWINNAAË

Z'meeuwen-defensi

matige partij voet
ZANDVOORT - In een wienig aan-

trekkelfjke party voetbal hecfUZand-

voortmeeuwen toch de overwinning

weten te behalen en biyR door dit

resultaat in de top meedraaien. Tegen
een meer aanvallend ZVV zag Zand-
voortmecuwen kans om éénmaal de
weg naar het net te vinden wat genoeg

was voor de zege. Het Traaie doelpunt

kwam op naam van de aktieve John
van der Zegs.

De beide teams schotelden de 700

toeschouwers in het eerste kwartier

zeer behoudend voetbal voor. In deze

fase ontstonden nagenoeg geen kan-

sen en de doelverdedigers hebben een

zeer rustige middag gehad. Zand-
voortmeeuwen had een goed ingrij-

p)ende verdediging die deZW aanval

volkomen aan banden legde. Aanval-

lend konden de Zandvoorters echter

weinig indruk maken. Mede door het

vele balverlies van de Zandvoortse
voorwaartsen had de defensie het

bijzonder druk maar het gaf geen
krimp. In deze defensie waren het

vooral Richard Kerkman en Bert

Leijenhorst die hun tegenstanders

goed in bedwang hielden en zodoen-

de het nodige gevaar wisten te voor-

komen.

Doelpunt

Zandvoortmecuwen kwam zeer ver-

rassend aan een doelpunt, dat naar

later zou blijken de beslissing bete-

kende. Een zwakke uitgooi van de

ZW keeper naar één zijner verdedi-

gers was de inleiding. John van der

Zeijs ontfutselde de verdediger de bal

en aarzelde niet om keihard in de

bovenhoek te knallen, 1-0 in de 20e

minuut.

Het doelpunt betekende niet dat

Fraaie zege

heren hockey
ZANDVOORT - Het goede spel van

de laatste weken hebben Zandvoortse

hockeydames niet kunnen voortzetten.

Tegen Strawberries werd het slechts

0-1 , mede door uitstekend werk in het

Zandvoortse doel van Ineke Steets-

kamp.
De Zandvoortse dames speelden één

van de slechtste wedstrijden en werden

in de eerste tien minuten totaal over-

rompeld. Zij zagen geheel geen kans

om goed tegenspel te bieden. De ballen

vlogen de Zandvoortse defensie om de

oren. Desondanks kon Strawberries

niet aan een doelpunt komen. Ineke

Steetskamp hield haar doel met uitste-

kende reddingen schoon. De tweede

helft was van een beter niveau en kreeg

Zandvoort een licht overwicht. Dit

lichte overwicht werd al snel teniet

gedaan door een Strawberries dat

agressiever en ook sterker speelde.

Strawberries had het toch moeilijk en

creëerde in verhouding met het grote

veldoverwicht slechts wenig kansen.

Vijf minuten voor het einde viel toch

nog de beslissende treffer. Een straf-

corner besliste de wedstrijd in Zand-
voorts nadeel.

Heren

De heren behaalden een prima over-

winning op Haarlem, 2-1. In deze

aantrekkelijke wedstrijd was van

krachtsverschil geen sprake. Beide

teams streden met open vizier voor de

overwinning. Door het goed inslaan

van de strafcorners nam Zandvoort een

verdiende voorsprong. Tweemaal
scoorde Olaf van Eekeren uit een

strafcorner. Haarlem perste er een

slotoffensief uit maar kwam niet verder

dan een doelpunt uit een strafbal. In de

spannende laatste minuten gaf Zand-

voort de 2-1 zege niet meer uit handen.

Zandvoortmecuwen vleugels kreeg.

Integendeel. ZW zette de Meeuwen
onder druk zonder dat er uitgespro-

ken gevaarlijke situaties ontstonden.
De anders zo gevaarlijke counters
van de thuisclub brachten dit keer
geen opluchting. En tegen de onzeke-
re Zaandamse defensie had hiervan
zeker meer profijt getrokken moeten
worden. Slechts eenmaal liet de door-
gebroken Marcel Schoorl de ZW-
defensie de hielen zien, maar op het

laatste moment werd hij ten val ge-

bracht. De toegestane vrije trap le-

verde echter niets op. In de 35e
minuut werd de geblesseerde Duncan
Pratt vervangen door de jonge Ro-
bert Koning, doch het speelbeeld

bracht geen verandering.

Ook de tweede helft gaf geen hoog-
stand spel te zien. Het geheel was een
rommelige partij met ZVV iets meer
in de aanval maar geheel onmachtig,
behoudens een schot net over de
kruising van het door Eddy Steffers

verdedigde doel. De counters van de
Meeuwen waren nu wel wat gevaarlij-

ker.

Kansjes

De uitvallen gaven enige mogelijkhe-
den om de score op te voeren. Zo
schoot Marcel Schoorl net over en even
later leek hij op de weg naar het tweede
doelpunt. In het strafschopgebied werd
hij ten val gebracht, doch de niet al te

sterk leidende scheidsrecchter zag er

geen strafschop in, zodat opnieuw een
kans verloren ging.

Slechts eenmaal was er een kans voor
ZW om gelijk te maken. Een vrije

trap werd goed ingeschoten, doch John
van der Zeijs redde op de doellijn. De
hierop volgende aanval van de Zand-
voortmecuwen werd besloten met een
te zacht schot van Bert Leijenhorst.

ZW probeerde een offensief in te

zetten wat echter geen succes had. Het
was geheel gevaarloos en kon slechts

door nonchalant uitverdedigen van
Zandvoortmecuwen voor wat deining

zorgen.

De beste kans was nog voor Ed Vasten-

houw. Een prachtige pass van de goed
spelende Van der Zeijs bracht hem vrij

door de ZVV doelman, doch in het

zicht van de haven struikelde hij over

de bal. Met een fraaie lob van Van der

Zeijs die over de lat werd gewerkt

kwam het einde en behaalde Zand-

voortmecuwen de derde overwinning,

die voor een belangrijk deel op het

conto kan worden geschreven van de

hechte verdediging.

feS^^ *-, -'~fn»m ¥*

,.i<U< "^l.,l?ilï.lM
',

~ -J.V!^'?^^:

Fluit hij wel? Fluit hij niet?. Rustig doorspelen maar Foto Europress.

Zandvoort '75 to

steeds betere
AMSTERDAM • In een sportieve wed-
strijd wist Zandvoort'75 voor de tweede

maal een overwinning te boeken.

SCZ'58 ging met 1-3 ten onder. De
score had hoger kunnen zUn daar o.a.

Zandvoort'75 twee doelpunten werden
onthouden.

SCZ'58 ging enthousiast van start, zelfs

zo dat een doelpunt niet kon uitblijven

en dat kwam ook reeds in de eerste

minuten. Doelman Gude was uitgegle-

den en Robbie Land kon zijn ploeg op
1-0 zetten. Meteen daarop moest de
Zandvoort'75-doelman languit om ten

koste van een corner groter onheil te

voorkomen.
Na dit ovenompelend begin van SCZ
kwamen de Zandvoorters meer en
meer in hun spel wat al snel de gelijk-

maker opleverde. Na prima voorberei-

dend werk van Karel v.d. Reyden kon
Gerard Nijkamp zijn ploeg op gelijke

hoogte te brengen 1-1. Direkt daarna
kopte Nijkamp de bal net naast de
paal. Zandvoort'75 bleef aandringen en
toen Ronald Zaadnoordijk twee verde-

digers had omspeeld en Nijkamp wist

te bereiken stond Zandvoort op 1-2.

Op een afstandsschot van een Amster-
damse middenvelder moest Gude al

zijn kunnen tonen terwijl een aantal

vrije trappen die de Amsterdammers
kregen toegewezen niet van gevaar
ontbloot waren. Maar de Zandvoorter-

s'75-verdediging was sterk in de lucht

en wisten goed in te grijpen. Deze
stuiptrekkingen van SCZ belette Zand-
voort'75 niet om steeds weer gevaarlijk

op te rukken. Karel v.d. Reyden zag

om onbegrijpelijke rede zijn doelpunt

afgekeurd worden.

De 2e helft begon met een afstands-

schot van Raymond Keuning dat juist

geen doel trof en wederom zag Zand-
voort'75 een treffer geannuleerd, het

was een schitterend doelpunt van

Zaadnoordijk maar alleen de scheids-

rechter had buitenspel gezien. De gast-

heren waren met uitvallen gevaarlijk

maar Gude was paraat. Groter gevaar

bracht Zandvoort'75 doch, Rob Gasner

tilde de bal net iets te hoog, en een solo

van Zaadnoordijk werd nog juist door

de doelman afgeremd, evenals v.d.

Reyden die alleen voor de Amsterdam-

se doelman net over schoot. In de

laatste minuut lanceerde Nijkamp de

vrijstaande v.d. Putten en Zandvoor-

t'75 won verdiend met 1-3.

TZB moeizaam naar

overwinningIffappe
HAARLEM - Door een zwaar bevoch-

ten 1-2 overwinning op CBS 2 heen
TZB de leiding in de derde klasse HVB
overgenomen van DSC'74 2. Laatst

genoemde tegenstander zal a.s. zondag
de strijd met de Zandvoorters aanbin-

den.

Een te rustige start van TZB was er de

oorzaak van dat al snel tegen een
achterstand werd aangekeken. Na 10

minuten werd de achterhoede van TZB
uitgespeeld en de 1-0 stand was een

feit. Ook na dit doelpunt bleef TZB
volharden in te lam spel. Vaak wilden

de Boys het te mooi doen, wat een fel

CBS bestreed met veel inzet. Voor de

rusi slaagden de Zandvoorters er niet

in om de 1-ü weg te werken.

In de rust moest een hartig w(X)rdje van

trainer Ramkema de nodige inspiratie

terugbrengen. Mede door in het veld

brengen van Harrj' Hoogeveen slaag-

den de badgasten erin de bakens te

verzetten. Na 5 minuten wierp deze

andere instelling reeds z'n vruchten af.

Een voorzet van links werd keihard op
de slof genomen door Harry Hooge-
veen en 1-1 kwam op het scorebord.

TZB beheerste het verdere verloop van

de strijd in zijn geheel ca wub cuiuiiiu

voor het doel van CBS te vinden.

Het duurde echter tot de 30e minuut
eer TZB de winsl naar zich toe kon
tiekken. Harry Hoogeveen verrichtte

goed voorbereidend werk en Wim Ko-
ning zette TZB op 1-2. De voorsprong

is in het geheel niet meer in gevaar
geweest en TZB speelde het resterende

gedeelte bekwaam uit. Met een inzet

zoals in de tweede helft had TZB reeds

in het eerste gedeelte van de wedstrijd

met CBS moeten afrekenen.

Dames

De TZB-dames behaalden een goede
overwinning op SVJ (ü-3) al zag het er

in de eerste helft niet naar uit dat de
zege zo ruim zou worden. In de ope-
nmgsfasc kon TZB niet in het spel

komen. Mede door het zwaar bespeel-

bare veld was van goed voetval geen
sprake. Na de rust kwamen de Zand-
voortsen beter voor de dag en namen
door twee doelpunten van Francis

Swan een beslissende 2-0 voorsprong.

TZB bleef sterker en zag het overwicht

in de 20e minuut beloond met een
derde treffer. Jolande Kraaijenoord

bepaalde de eindstand op 3-0.

Sc. Unioom
ZANDVOORT - De Zandvoortse ta-

feltennisvereniging SC Unicum'73,

heeft de afgelopen maanden een grote

toeloop van nieuwe leden mogen kon-

stateren. In september startte de jeugd-

afdeling met 2 teams in de kompetitie,

maar na de eerste wedstrijden konden
nog twee teams worden toegevoegd.

Nu spelen naast de senioren en dames-

teams ook 4 jeugdteams mee. Elke
zaterdagochtend komen om Kl.tXI uur

zo'n 25 jongens en meisjes in leeftijden

van 8 tot 15 jaar tafeltenniswedstnjden

spelen of vrij spelen

Het ziet er naar uit dat Unicum
Zandvoort met 6 a 7 jeugdteams in de

komende kompetitie 1982 zal gaan
vertegenwoordigen, waarbij al heel wat

leuke tafeltennistalentjes zitten. Voor-

al de adspirantleden Frits van Vank
(nog steeds ongeslagen). Floris Wics-

man met 83% resultaat en Robert Balk

en Oscar Lohuis met resp. 62 en 77'r

geven zeer veel hoop op nieuwe kam-
pioenen.

Ook voor kinderen geboren vanal

30-6-1970 (welpen) zijn er goede moge-
lijkheden om het tafeltennisspcl te

leren. Op 22 november a.s. organiseert

de NITB een welpentoernooi bij

GTTC in Haarlem, waarvoor alle IJm-

cumwelpen zijn uitgenodigd. Dat zi|n

Joost Wiesman. Robert Cliteur. Mar-

tijn Wijsman, Robert ter Hc)d,;ii,

Atalwin I'ilon, Martin van de Aar en

Aldo Haldernian.

Ranglijst Unicum: 1, Frits van Varik,

2. Floris \Vicsman,3. Robert Balk, 4.

Oscar Lohuis, 5. Annettte Wiesman, 6.

Arlan Berg, 7, Randolph Ramalho, 8,

Patrick Berg, 9, Keesjan Wijsman, 10.

Joost Wiesman, 11. VVim van Veenen-

daal, 12, Roy van der Laan,

Inlichtingen en aanmeldingen bij D, ter

Heyden. tel. 16511. Zandvoort

„WURF-PRAET"

Sirkwietje, sirkwietje, er wordt met

JOU 'espeuld gien bieije!



WEEKMEDIA 29/30 DONDERDAG 19 NOVEMBER 1981 PAGINA 8

VAN IlSTLANCEERT HETNiEUWE

I
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1

!:cii suiitK'1 s|x-l van o[K'n on ij;i-sloton

\ lakken Vmiis cvcii n.iar voren ot teniij spnntjcnti.

(tI.is eii lil nlihcKtniktuur. Ook \.in.itK- in hrcodtes.

IhlIi .i!t!|d pertekt n.i.icil(H)s p.issciul 1 lockcn cvi-ii

.iti;(.'nind.

Zictiaar het 7(iri!;viiklii; atucwogcii

aiit '.\ (HirJ van Bohr op de vraat^ cfie iloor de aiom
!iekendc"kasten\vanu"eitjenlijKr,o(>itechtheanr%\ixirc

IS Ma.ir hier is iiet dan: efficiënt en tev;elijk

(Hiuehondeii. On'beperkr toe te passen m iioogte en

lireedtt. Op en tdp IJciir: dus ven.Mardigd uit de heste

tnatenak'n volgens tle nieuwste technische methoden.
Vol verrassende vondsten.

Dit is t^een vanant meer op hestaande

-.vstenien maar iets volkomen nieuws. SwMiigfomi is

de naam. I£n het adres: Co van der Horst Amstelveen.

A] vele jaren trefpunt van de grote internationale

onrvverjx-n.

Waar hmnenhuisadviscurs de tijd nemen
om u een stnkt persoonlijk advies te geven. Geen
systeem leent zich daarvoor beter dan Swingfonn:
voor wonen, werken en slapen . .

.

Swing/orm-Of)twefpefs

ham Hero en Karl Odermatt
Enkele citaten
" alles lizodanigopelkddi

algcstcmd dat rekken,

kasten en lunktionele

elementen een vloeiende

overgang vormen "

" de verschillende dieptes

van 28, 41 en 60cm passen
overal naast elkaar Geen
plinten, geen alsluitli/sten

voor plafond en vloer

Daardoor werkt de ruimte

royaler en levendiger "

't Kompleetste wooncentrum van Nederland.

COvan
Bindcnj 2, Amstelveen, tel. 020-41 25 05*.

Maandags tot 1 uur gesloten. Donderdagavond koopavond.

v^/^/Bwri^g

i

7JM/}/w}/Mf/n^'^fjamMrar}j/J77rfm»}/mfmjr//!//M////fpm}ff9f?jf?JMm/mwwm?jMr^7^^^ J

Sportcenter Wim Buchel
A. J. v.d. Moolenstraat 47 - Zandvoort

Telefoon 15829 -13965.

AAiyeiEDING
Saunabad van 14 voor

Zonnebanken met hemels van 10

voor

10.00

7.50

IMovpmbei maand voor de pe/ondheid
Profiteer van deze aanbieding

Wij zijn de gohelp vtfeek geopend, ook de

weekends

I^TERNIBER CARAVAN BV
Provincialeweg a86, Mantfoort, telefoon 03484-2234.

Voor de betere tour- en stacaravans gaat

u naar IV1QS\ITF00RT of HOOFDDORP
Reeds 1982 modellen aanwezig en voor een

mooie occasion naar Montfoort of Hoofddorp.

Hoofddorp, Kruisweg 1539,

telefoon 023-285863. Let op het witte huis

De serie 1982 Kip-tourcaravans

is er!!!
biipcrlddii dlif>vi'rin()st)i-wichl v.in.it 48b kij i^ci'i

I üiicutMKend qcpnisU .ils v,inüu()s l)i| l'ucrnibci

T ('veris vot>r hot)hy met /i|n nieuwe ADX rtiodellen on
viKU WW l,i,K|i)epti|scle riieu.M' sUiLdi<Jv,in riiitii Hootdclotti

AUi)(l riiiiiu' snrieniui (n i jsiotv, ijiinwivKl Vuor de
[ifijsliewubte koper ei-n cKtr.r voorUtHil in het ri.ii.iar

\\t ,'^i>nt til/ Intrrnihrr

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m'.

makpldc3rs b tdxateti'S rn be(irr|ti en wnorinjrnilen

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 767868

hprmdn hfr|ermdnswci) b .jmbti'nldm / Iple> 18143

In ons bloemenexportbedrijf hebben wij

plaats voor een

ervaren

administratieve kracht

op part-timebasis

Inlichtingen

Hiljo bv
VBA, telefoon 02977-22170

Neerlands 'H'ots
Nationale gerechten in een

internationale sfeer.

Ei'i) Ickkei'f Ijicfstiik. jri'sinofdt' i);ilin«-.

priichti>r vlees 'il' M'rsc vis. Vorrr/.n'n f 2<i,- per

pcrMHin krii«l u een vnrsteliike maaltijd d'n een

kindermenu voiir f 10,-). Alléén in 't weekend
van 12.{l()-2100uur

('iczellik^du'- met de kinderen ki|ken naarde
vliej^tuiKen. hel museum, <k' mensen.

^ '^a Kn lieerliik elen in

\ V ^ -ii0l\^ Restaurant Aviorama
"^:^XL^l£^^^ I >p de -'ie verdieping \an iiel

slati()nsi,^el)(pu\v met een boeiend

uitzicht lip het luchthaven platfnmi

Rescrvennnen; 020- l."i21.")0, Ilureea Kxpiiiilaiie

Maatschappij Schiphol H.V.
*

aviorama

KERST en NIEUWJAAR in ERMERZAND
December is een knusse maar vermoeiende maand i

Ontspant u zich daarom in deze penode met uw gezin in

onze moderne en comfortabele bungalows, gelegen in

Erm (gem. Sleen, Dr.). Op het park tevens restaurant,

bar, overdekt verwarmd zwembad, tennisbanen, speeltuin,

etc. Tijdens Kerst en Nieuwjaar speciale evenementen

KERST-ARRANGEMENTEN
reeds v.a. / 325,- all-in.

Voor nadere informaties:

Vrij-tijdspark Ermerzand, Dalerstraat,

Erm, tel. 05915 -40 18

Joegoslavisch Restaurant „PULA"
brengt u van woensdag t/m vrijdag een speciaal

GOULASH MENU voor 15,50
. GARNALENCOCKTAILofSOEP
• STOKBROOD + KRUIDENBOTER
• GOULASH met RUST of AARDAPPELPUREE
• SERVISCHE SALADE
• PALACINKA
Reserveer vanaf 3.00 uur. (Maandag en dinsaag gesloten.

Zandvoortselaan 143-145 - Heemstede

Tel. 023 -28 52 85
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

Sportcenter Wim Buchel
A.J. v.d. Moolenstraat 47 - ZANDVOORT

SQUASH
Deze fascinerende sport kunt u bij ons de

gehele week, 's morgens, 's middags en
's avonds beoefenen.

Nu ook voor de jeugd vanaf 1 jaar.

Voor afspraak, telefoon 15829 - 13965.

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN
W98r bestendig. Aluminium protiei.

Levert}aar in de kleuren:
gemoffeld - wit - zwart - bruin - groen

en geanodiseerd aluminium
SNELLE LEVERING.
vakkundig geplaatst.

profielen en modelvoorzetramen
_,.. , ^ voorradig.
Bij uw vakhandej

schildershai C.J. Paap
Hofdijkstraat 24

Tel. 12206
Zandvoort

Hogere Technische School «Amsterdam»

dag- en avondopleiding voor

Chemische Technologie

inO. E'BCtro Techniek"'
dltt. Technische Computerkunde

Werktuigbouwl(unde

open dag
ZATERDAG 21 NOVEMBER 1981

van 09.30 - 15.00 uur

X^
EUROPA BOULEVARD 23
1079 PC AMSTERDAM

TEL 020-429333 y
Onze school staat schuin tegenover de RAI.

Wjuroin nog gc.uir/cUi'

Hak de knoop door en vraai: aan Smtcrklaa'- ccn horloge.

klokol wekker'

Oaii /u II aliiitl goed. Maar dan wel \an

Horlogerie

C. WAANING
HKT KI.OKKKNIIIIIS MKT l'll

SiipliianeRa-li'lefniin I 2.1 07

clan \all ii aliijd in de puj/enl

Hii a(l\ iseeri u hel allerhesie en u hehi ilh ge .ciienl.

vooi u^^ gehele leven'

'l Keen punhl kadn'

kiiinl u vcns kijken in /ijnvhimroiim.

't Keen hcicvenis!

men rriHirnlu-iildi'lirii: nit'i elcklrDtinchc O'iparaiuiir

il
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Zandvoortse

redders

in aktie

ZANDVOORT - De Joan Hods-

hon, bemand met Zandvoortse

leden van de KNZHRM heeft

vorige vfeek dinsdag als eerste

assistentie verleend aan een

Duits zeiljacht „Duo" dat voor

de zuidpier van Umuiden in

moeilijkheden was geraakt.

De bemanning bracht op deze dins-

dag, 17 november, 's morgens vroeg

de Zandvoortse reddingsboot Dr.

S.L. Louwes naar Amsterdam voor

het inbouwen van een radarinstalla-

tie, en keerde met de Joan Hodshon
terug naar Zandvoort. Voorbij de

sluizen van Umuiden werd om
kwart voor vier het alarm ontvan-

gen via de kustwacht dat de red-

dingsboot uit Umuiden de Prins

Hendrik assistentie verzocht bij het

in nood verkerende zeiljacht. Aller-

eerst verleende de bemanning assis-

tentie aan twee leden van de Prins

Hendrik.

Deze opstappers waren in moeilijk-

heden geraakt toen de motor van
hun rubberboot Neeltje Jacoba af-

sloog. Nadat de opstappers in veilig-

heid waren werd met vee! moeite,
windkracht 6, een sleeplijn overge-
bracht naar het Duitse jacht, dat

inmiddels op het strand was gelo-

pen.

Omdat de bemanning van het Duit-
se jacht niet meer in levensgevaar

verkeerde, werd in opdracht van het

hoofdkantoor in Amsterdam van de
KNZHRM de reddingspoging ge-

staakt, en overgelaten aan de firma

Wijsmuller bv.

Voor de Zandvoorters was dit een
teleurstellende beslissing omdat
vlottrekking van het jacht in hun
ogen succesvol kan worden afge-

rond.

's Avonds om 19.00 uur stond del

Joan Hodshon in het boothuis en
kon de vermoeide bemanning, die

onder leiding van schipper J. vani
der Ploeg, aan de reddingspoging!

had deelgenomen naar huis terug-

keren.

,,Een geslaagde oefening" was het]

lakonieke commentaar van de be-

manning op deze reddingsaktie.

Dolfirama blijft

voorlopig
ZANDVOORT - Voorlopig lijkt de

toestand rond het Dolfirama gecon-

solideerd. De eerste maanden zal

het zeker niet worden gesloten en is

men achter de schermen druk doen-

de een oplossing te vinden voor de

gerezen moeilijkheden.

Door het gemeentebestuur, met name
burgemeester Machielsen zijn bespre-

kingen gevoerd met de huidige eige-

naar Hordo over de toekomst van het

Dolfirama, hierbij vervult de gemeente
een stimulerende en positieve rol. ,,Wij

willen het Dolfirama zeker niet missen,

en zijn blij over de positieve opstelling

van de heer Hordo. Wij zoeken naar

een beheersvorm waarin het dolfirama

ondergebracht zou kunnen worden.
Dat is wel voorzichtig manoeuvreren,
maar wanneer iedereen zich positief

opstelt, zie ik deze attraktie voorlopig

gelukkig nog niet verdwijnen" aldus de

heer Machielsen.

Adhesie

Nadat de moeilijkheden rondom het

Dolfirama ook landelijk bekend wer-

den door de televisie-uitzending Privé

van de Tros, werden op het raadhuis uit

het gehele land adhesiebetuigingen

ontvangen. Ook Zandvoorters lieten

zich niet onbetuigd. Vorige week vrij-

dag werd op het raadhuis een deputatie

van leerlingen van de Van Hcuven
Goedhartschool ontvangen, die de bur-

gemeester een fraaie tekening met ze-

venhonderdvijftig handtekeningen
overhandigde van jong en oud uit

Nieuw Noord, waarin werd aangedron-
gen op handhaving van hel Dolfirama.

Bovendien brachten ze nog een fraai

lied ten gehore.

Gistermiddag werd de 27 MC-er uit

Umuiden, die ook een aktie heeft

gestart voor behoud van het Dolfirama
door de burgemeester ontvangen. Doel
hiervan was te overwegen wat deze

enthousiaste IJmuidenaar via zijn bak-

kie nog meer kan doen.

Het allerbelangrijkste wellicht was de-

ze week, het bericht dat luiin dertien-

honderd bezoekers op zondagmiddag
in het Dolfirama van de show hebben
genoten, want veel bezoek is een eerste

vereiste voor het behoud van het Dolfi-

rama.

MEERDERHEIDAANVAARDTBEGROTING

eralen

ciee
ZANDVOORT - De VVD-fraktie is niet

akkoord gegaan met de gemeentebegro-
ting voor het jaar 1982. Het betreft hier

de begroting van inkomsten en uitgaven

voor het dienstjaar 1982, èn de begro-

ting van de takken van dienst, te zamcn
ook wel kortweg ,,de begroting" ge-

noemd.
Wel akkoord verklaarde de VVD zich

met de subsidievoorstelling voor 1982 en
de belasting- en tariefsverhogingen voor
hetzelfde jaar.

Het afwijzen van de gemeentebegro-
ting voor 1982 houdt rechtstreeks ver-

band met het voortbestaan van het

circuit. De WD vreest dat de in de
begroting opgenomen post ,,inkomsten
circuit van ƒ 675.000,

—
" een denkbeel-

dige bron van inkomsten zal blijken te

zijn, gezien de problematiek rond de
Cenav en het circuit.

Saldi-reserve

Het te verwachten wegvallen van deze
inkomstenbron kan in de ogen van de
WD niet worden goedgemaakt door
te putten uit de post saldi-reserve,

omdat dit een strukturcel verlies zal

blijken te zijn en niet éénmalig.
Door wethouder Aukema was al eerder
aangevoerd dat de begroting op dit

moment (24 november 1981) tot op de
cent klopt, en dat de Cenav als ieder

ander bedrijf aan zijn verplichtingen

zal moeten voldoen. De inkomsten
worden berekend uit de recettes van
voorgaande jaren. Wanneer er in 1982

géén Grand Prix komt, zal dat pas,

wanneer de Cenav er nog steeds is, een
vermindering van inkomsten geven in

het jaar 1984. Mocht de Cenav onver-

hoopt (door faillissement of anders-

zins) niet aan zijn verplichtingen kun-

nen voldoen, dan nog was dat geen
enkele reden nu reeds met dat verlies

rekening te houden.
Min of meer steunend op het principe

,,Komt tijd, komt raad" verwees de
wethouder ook naar de saldi-reserve.

,,In 1973 hebben wij op deze manier
een tekort van één miljoen in drie jaar

tijd weggewerkt." Wèl moest de wet-

houder erkennen dat destijds de alge-

mene economische situatie beter was
en dat men toen ook een achterstand in

de belastingen en retributies had weg-
gewerkt. (Deze waren in 1973 al in

geen jaren verhoogd.) Bovendien is de
saldi-reserve dit jaar hoog, en heeft

men ook nog eens een post van zo'n

dikke zeventigduizend gulden kunnen
reserveren voor nieuw beleid of on-

voorzien, de wethouder van financiën

zag dus geen problemen.
Mevrouw Hugenholtz noemde deze

*?M ?

s er weer

ZANDVOORT - Het betoog van Gert
Toonen, gehouden op maandagavond
tijdens de algemene beschouwingen ten
aanzien van het ruimtelijk ordenings-
beleid van de gemeente en in feite een
rechtstreekse aanval was op de burge-
meester, is door de heer Machielsen als

,,zeer gnevend" ervaren.

Door Toonen werd gezegd: ,,Vast staat

wel voor mijn fruktie, dat het ruimte-

lijk ordeningsbeleid in het college meer
en meer in verdrukking komt. Ik kan
mij met aan de indruk onttrekken dat

Ruimtelijke Ordening niet die aan-
dacht krijgt die het verdient. Dat zou
terug te voeren zijn op het ontbreken
\an tijd bij de portefeuillehouder.

Ruimtelijke Ordening vraagt tijd, het

bekleden van het ambt van burgemees-
ter vergt eveneens tijd", aldus Toonen,
die er aan toevoegde dat het ambt van
burgemeester en het fraktievoorzitter-

schao van een statenfraktic niet onge-
siruft ha/ld in hand kan gaan. Hij had
gevraagd of het college zich over deze
kwestie eens wilde beraden.

Onbeheerst

Dinsdagavond beantwoordde de heer

Machielsen deze recht.-<trcekse aanval.

Hi| verweet Toonen giote onzorgvul-
digheid, omdat deze stelling niet werd
onderbouwd. Slechts een paar opmer-
kingen uit de losse pols, namens een
vier man tellende traktic vond hij geen

goede basis voor een onderbouwde
dialoog. ,,Zo"n onbeheerst betoog
koml de sfeer niet ten goede", aldus

Machielsen.

In zijn antwoord zei Toonen dat deze
aanval wel degelijk onderbouwd was,

ten aan/.ien \aii het ciicuitgebeuren

was te weinig gebeurd. Met herhaling
was gevraagd spoed te zetten achter

diverse bestemmingsplannen, ,,maar
die worden dan doorgeschoven". Bo-
\endien was hij van mening dal hel een
omissie van de burgemeester was dat

deze zijn antwoord niet eerst in het

college had besproken, dit had dienen

te geschieden alvorens een antwoord
werd gegeven. Hij vroeg namens de

college-ondersteunende partijen om
een schorsing om dit alsnog na ie gaan.

Hierna constateerde de heer Machiel-

sen dat Toonen geen gevolg gegeven

had aan zijn uitnodiging zijn betoog te

onderbouwen. ,,Men kan iemand niet

beschuldigen dat hij onvoldoende tijd

en aandacht besteedt aan zijn werk,

zonder dit te adstrueren."

Commentaar!
In haar algemene beschouwingen

heeft de PvdA ernstige kritiek op het

feit dat burgemeester Machielsen, be-

halve voorzitter van de Zandvoortse

gemeenteraad, ook voorzitter van de
\'VD-fraktie in Provinciale Staten is.

Door deze combinatie van werkzaam-
heden komt mei name het ruimtelijk

ordeningsbeleid in de knel, aldus de

PvdA-fraktie.

In zijn antwoord venx'cet burgemees-
ter Machielsen op zijn beurt onder
meer, dal PvdA-fraktievoorzitter Too-

nen zijn beschuldiging niet voldoende

had onderbouwd. De heer Toonen
vroeg toen schorsing omdat hij wilde

nagaan ofde burgemeester antwoord-

de namens het college.

Dit was overbodig. De heer Toonen
die sinds 1978 in de raad zit, dient Ie

welen dat iedere woordvoerder die

antwoordt op algemene beschouwin-

gen, dit doel namens het college. De
algemene beschouwingen worden een
dag virn tevoren ingeleverd, waardoor
het college de gelegenheid krijgt de

antwoorden terdege voor te bereiden.

Als dus burgemeester Machiehcn een

antwoord geeft is dat in ieder geval

met medeweten van de andere college-

leden. lUijkt dal niet het geval te zijn,

dan wordt hij door de wethouders wel

op de vi?tgers gelikt. Dat hoeft niet te

gebeuren door defraclievoorziiler van
de Pvd^i.

ZANDVOORT - Dal Sint Nicolaas toch

nog op het Raadhuisplein arriveerde

zaterdagmiddag 21 november, was een

klein wonder, want de goede man had
wel met pech te kampen.

De schimmel van .Sint gedroeg zich niet

zoals je van een ,,klazenpaard" mag
verwachten en met weinig respect voor
de Heiligman wipte hij Sint even rap

van zijn rug als die er op was geklom-
men.
Noch Sint noch de schimmel zag een
gezamenlijke intocht zitten. Sint ver-

klaarde onder geen voorwaarde nog
eens de schimmel te bestijgen, terwijl

het paard zijn toekomstige berijder

angstvallig in het oog hield voor het

geval deze toch nog de euvele moed op
zou brengen. Wél, Sint bezat de euvele

moed niet en terwijl het paard hinni-

kend aan een onverwachts middagje
vrij begon, werd Sint in een in allerijl

opgetrommelde auto naar de festivitei-

ten vervoerd en kreeg een bijzonder

drukke middag.

Nadat hij eerst feestelijk werd ontvan-

gen in het winkelcentrum Noord, ver-

trok Sint gehaast naar het dorp. Toch al

wat Iaat, arriveerde hij tenslotte buiten

adem op de Grote Krocht waar hij het

laatste deel naar het raadhuis te voet

aflegde. Voor de Zandvoortse kinde-

ren, die anders altijd door dranghek-

ken op de plaats worden gehouden een

uitstekende gelegenheid om Sint een

hand te geven. Kompleet schuilgaande

tussen de kinderen arriveerde Sint uit-

eindelijk toch op het bordes van het

raadhuis waar burgemeester Machiel-

sen hem van harte welkom heette.

Hierna was er geen tijd voor een kleine

verfrissing om wat op adem te komen,
neen Sint vertrok omstuwd door kinde-

ren via de korste route naar het Dolfi-

rama voor een middagje kinderfeest.

Bijzonder feestelijk die grote stoet van
kinderen en ouders die voor en achter

de Sint bij het Dolfirama arriveerde.

Na veel passen en meten pasten er toch

zo'n kleine tweeduizend kinderen en
ouderen in het Dolfirama, waar ieder-

een uitbundig heeft genoten. Niet al-

leen van de dolfijnenshow, maar ook
van de Zwarte Piet die in het bassin

belandde, en de Piet die in een bootje

de malste capriolen uithaalde. Het
onvolprezen Pietenorkest blies uit volle

borst, er waren clowns, kortom een
groots feest, dat door alle avonturen
van die middag wel later begon dan was
voorzien.

Na afloop wisten nog velen de weg naar

Hotel Bouwes te vinden voor een gratis

kopje koftie met cake, een zakje snoep
en een glas fris voor de kinderen.

Hier was het ook dat Sint zichtbaar

uitgeput met de Pieten aan tafel ging.

Na eerst geïnformeerd te hebben of
zijn paard zich die middag wel had
geamuseerd, verklaarde Sint dat hij

"s avonds niet meer in aktie zou ko-

men, omdat hij nu volkomen ,,uitge-

teld" was.

MÉNsérl halpen MENSEN

hele begroting nogal wankel, van de

daarin opgenomen inkomstenpost van

ƒ 50.000,— toeristenbelasting Dolfira-

ma zag de VVD ook niet veel terecht-

komen. Om te zorgen dat het Dolfira-

ma bleef moest toch zeker overwogen
worden deze post te schrappen. De
VVD stemde dan ook tegen invoering

van deze heffing.

Motie

Door deWD was dan ook op dinsdag-

avond een motie ingediend waarin

wordt gezegd dat:

- overwegende, dat in de concept-ge-

meente-begroting voor 1982 een post

ad ƒ 675.000,— is geraamd terzake

inkomsten uit het circuit; dat van

genoemde post verreweg het grootste

deel-stel: globaal ƒ 600.000,—, wordt
toegerekend aan de traditionele For-

mule-1-race en de evenementen en
inkomsten welke daarmede in relatie

staan;

• constaterende, dat ten gevolge van

eerder genoemde raadsuitspraken

feitelijk een situatie is geschapen,

welke inhoudt dat het terzake ge-

raamde bedrag ad ƒ 675.000,— , al-

thans verreweg het grootste deel

daarvan, thans als inkomsten door de

gemeente zal worden gederfd, waar-

bij voorts niet uitgesloten moet wor-

den geacht, dat ten gevolge van

neveneffecten, samenhangend met
het niet doorgaan van de Grand Prix,

ook andere inkomsten aan de ge-

meente zullen worden onthouden,
welke direct of indirect in de begro-

ting zijn opgenomen;
- constaterende, dat derhalve een te-

kort van, voorshands, circa

ƒ 675.000,— in de begroting is ont-

staan, waarvoor door het college

noch aanvullende inkomsten zijn

voorgesteld, noch aanvullende verla-

gingen van uitgaven;

- constaterende ten overvloede, dat

door het college tot op heden niet

voldaan is aan de opdracht van de

Raad (zie motie d.d. 19-11-1979) om
voorstellen voor te bereiden om tot

een ander gebruik van het circuitge-

bied te komen, die met name finan-

cieel acceptabel zijn, althans met de

realisering waarvan voormeld tekort

zal worden teniet gedaan, terwijl in

redelijkheid ook niet te verwachten

is, dat zulks op korte of afzienbare

termijn alsnog zal geschieden;
- overwegende, dat gehele of gedeelte-

lijke beschikking over de saldi-reser-

ve, met het doel genoemd tekort te

doen verdwijnen, als zijnde onaan-

vaardbaar financieel beleid, op voor-

hand moet worden verNvorpen, te

meer omdat dit tekort immers een

strukturcel karakter heeft;

- eist van het college om. vóórdat de

raad de gemeentebegroting 1982

vaststelt, alsnog voorstellen te doen,

op grond waarvan het tekort van,

voorshands, circa ƒ 675.000,— , al-

thans het werkelijke tekort, wordt

teniet gedaan, zonder dat in dit ver-

band gebruik gemaakt wordt van een

beschikking o%er de saldi-resei\c

Door de het college ondersteunende

partijen werd geen enkele behoefte

gevoeld, na het betoog van wethoudei

Aukema dat eventuele problemen dooi

het circuit niet onoverkomelijk zouden

zijn, daar was immers de saldireserve.

op deze motie in te gaan

De gemeentebegroting werd dus aan-

genomen met onthouding van de goed-

keuring door de VVD.

(Advcneniic)

Jan Kroese
Mak. o.g.

voor taxatie en
verkoop van
huis en flat.

Burg. V.

Fenemaplein 7/11,

Zandvoort,
tel. 13244

Op 30 november wordt het College van
B en W \an Zandvoort verwacht bij lici

collego van GS om te spreken over een

andere bestemming van het circuit-

terrein. Dit deelde burgemeester Ma-
chielsen mede op de raadsvergadL-ring

van 24 november.
Er is tot nu toe wel overleg geweest op
ambtelijk niveau, en er is door het

college een voorlopig plan ingediend

Besproken zal nu worden welke delen

van het terrein eventueel voor een
andere bestemming in aanmerking ko-

men.
Daarnaast speelt natuurlijk ook nog
het ,,breed overleg" met het rijk en

provincie. Het blijkt dat GS dit (door
huisarts Flieringa genoemd , .kamer-

breed") overleg zullen moeten aan-

zwengelen. Zij zullen ais het ware ,,hct

voortouw" trekken waaraan het

,,breed overleg" dan vastgebonden zit.

Flieringa constateerde dit laatste met
schrik, omdat de ervaringen in dit

opzicht niet zo hoopgevend zijn. Ook
Atlema zag in het ,,voortouw van GS"
wel een ,,Knoop" komen die alleen

maar verwarring zou stichten.

Nel Vreugdenhil en Flieringa drongen

er bij de voorzitter op aan dat hij het

,,breed overleg" moet bespoedigen,

terwijl Ingwersen, CDA, met zorg had
geconstateerd dat de VVD denkt dat

de toekomst van Zandvoort afhangt

van het circuit. ,,Dat is net zo min waar
als zou de toekomst van de wereld

afhangen van het bezit van kernwa-
pens", aldus Ingwersen.

Langs de Vloedlijn

'/ Is schcrens tijd

in 't houtgewas.

De blaren vallen;

grond en gras;

zijn effen, van de wind
die waait

Vol zilver en vol

goud gezaaid.

Cuido Gezelle

(I830-IS99).

Wijkraad Nieuw
Noord heeft nieuw
bestuur

ZANDVOORT - Na een aanlooppe-
riode van bijna een jaar hebben de
bewoners van Nieuw Noord op maan-
dag 9 november jl. voor het eerst

kunnen stemmen voor het bestuur, van
hun Wijkraad. De opkomst was vol-

gens het aftredende bestuur zeer bevre-

digend, zeker gezien in het licht van
een geheel nieuw gegeven in het dorps-

gebeuren.

Er waren negen kandidaten die allen

een behoorlijk aantal stemmen kregen
In alfabetische volgorde volgt hiei de
uitslag \dn de/e verkiezing Rien v,in

de Berg 45, An van de Beru-Koppen
42. Uan Ewoldt sr. 42, Rie Lwoldt-
Iliddes 42; Jaap \an der Oord 5(\ Fret!

\an Rhee 39; ilermme Rissceiiw-hi.-

kelboom 43, Milous Wallig 33 en Alois

van Zwol 52 stemmen
Dit bestuur is reeds dinsdagavond 10

november bij elkaar geweest (>m vooi

de eerstkomende ti|d ile heleidslijii vast

te stellen en de taken ic verdelen 7
zullen /leh op dinsdag 15 december a.aii

de wijk presenteien in wij kat bouw "t

Stekkie, aanvang 20 15 uui en de plan-

nen bekendmaken Een gintc npkcmst
van de wijkbewoneis «oidl dan ver-

wacht.

Geef mijmaar 'n co-iudo!
11 \VcH.'lll \ ol k.ulo-ulci.'t|(."s lil) C'll \ .111 il. I 1 loist

\'.iii Ik\'1 simprl. spinnu'!.'! tor i'ii iiu'! lu . 1 \u\c

Vi'i vvcniicn cii ven assoii voni cii lot i Ikc pi ijs

't koin]iIectsto\%ooiHeiitnimv.in N'edeil.iiKl

• Vanmori.'en is hel Strand-

schap in vergadering bijeen ge-

komen. Wat er /o al op de

agenda stond, \\v\ke rapporten

werden besproken, /ie pag. 3.

o Zaterdag en ook vrijdag liieltl

.Nieuw L'niiiim ,,()pen huis".

Meer over de/e open dagen en de

aandacht voor de gehandicapten-

zorg, ook pag. 3.

o Algemene beschouwingen van

de politici van Zandvoort bij de

begroting voor het jaar 1982.

l'ilgebreid aandacht wordt hier-

aan besteed op pag. 5.

r

y,.
...K.y,ï:,/<A;.

!)i' .zii. 'ilitiitiisfers dw zuli nacii ilc

uip zv, ommen.

o Zecschuimsters zwommen
zich dit Vi eekeinde naar de top.

Twee meisjes die een goede kans
maken mee te mogen doen aan
Europese zwemwedstrijdun. De
vollej halsters van Sporling OSS
moesten een nederlaag accepte-

ren (zie voor deze berichten de

.sportpagina (7j.

o De Zandvoortse Operette Ver-

eniging geeft ook dit weekeinde

in De Krocht een aantal voorstel-

lingen. Een kleine impressie op

pag. 9.

ZANDVOORT- Gedeputeerde Staten

van Noord Holland hebben op 2(

oktober 1981 besloten de vcrklaringer

van geen bezwaar af re geven voor dt

bouw van 24 woningwetwoningen in de

Noordbuurt: De planologische proce-

dure kan dus gestart worden.

Concert
ZANDVOORT - Het bejaardenkoor
van de Algemene Bond voor Ouderen
onder leiding van mevrouw R. Pruisen-

Jongens en het Haarlems Amateur
Symphonie Orkest o.l.v. dirigent Henri

ter Voort zullen aanstaande zondag een
concert verzorgen in de Nederlands
Hervormde Kerk in Zandvoort.

Het concert begint om 14.30 uur, me-
dewerking wordt verleend door het

dames vocaal ensemble, mevrouw
Peuschgens (viool), Elly Geenevasen
(accordeon) en Frank Bont (piano).

Pianiste voor het koor is Maria Huffer-

(Adverteniiei

Voor verantwoorcj

beleggen, boekhoudingen,
verzekeringen,

financieringen en
belastingzaken

Rflevr. C.P. Boon

Kantoren te Zandvoort,
Heemstede en Lisse.

Tel. 02507 - 17699.

CO van der ^i3»"C

liiiuloii|2. Amsii'lvcui. tl I
(1211 -•; 1.2 -iIIt"

M.i.iiul ms nu 1 luii L^tsloUMl I ïoiulciJi'; kuop.ivoiu
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hartclijl. dank aan allen dic mijn afscheid op 14 no\cmbcr
'

jl 10! een ornorgciclijko dap hebben i^c'm.idkl

In het bij7onder het bestuur, dic mij deze dag heeft aan-

geboden
iVnn V cl Mooicn.

Bij dc/c willen uij onze dank betuigen aan buren, vrienden

en bckciidcn, voor svat u liccfl gedaan voor mijn juiler en

de familie Wiersnia.

Fam. Dubos-Bninoti
en Bossong.

Amsterdam, november 1981.

Dankbetuiging

Lente en Lo Italiediix

danken iedereen heel hartelijk \oot de belangstelling hij

hun 25-jarig huwelijk.

Balletstudio

Roos V. Rooyen

Klassiek ballet

voor alle leeftijden, ook voor
jongens en dames boven de 35 jaar.

Er is nog plaats voor enkele leerlingen.

De lessen worden dinsdags gegeven in

PALACE HOTEL
(v.h. Bouvces Palace)

Aanmeldingen en informatie:

Zandvoort, Beatrixplantsoen 5,

telefoon 02507-172 83.

(-^

Me! \Qciv/c7.en geven wij kennis van hel overlijden van

on?c "^ccrciaris en organiil

WIM JANSEN

Zijn beste krachten heeft hij aan onze gcloofsgemeen-

, schap gegeven.

Zijn mcns-zijn en vriendschap zullen ons altijd bijblijven.

Zandvoort, 22 nosembcr 19S2.

Bestuur

Ned. Protestantenbond,

afdeling Zandcoort,

Elke dag open.

HANS BANK

Het Nederlandse Sleutel- en

Sloten/specialisten Gilde is door Lips

Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentie-

houder gemachtigd de Lips-Keso

sleutel te kopiëren. Voortdurende

kwaliteitsbewaking en de gcavan

cccrde machines van het Gilde

garanderen u zekerheid

en veiligheid. Alleen bij

de gemachtigde dealer

krijgt u het originele

Zekerheids bewijs.

lUWDEALERM

Meer Sleutelservice

Binnenweg 73 - Heemstede
Tel. 023 - 28 04 90

#^<Mr> i^t^ ^WUC' '^WT' "^^^i::n^h^ r^^f^

Te koop aangeboden

SURFPLANK
PENDUIQUE

3 wk gebruikt

compleet 800,-

SURFPAK
SEAFQRCE BOLERO
Long-John en sokken

Maat M 300.-

Tel. 02507-15369

WEGGEVEN

.

kunnen we het helaas niet.

Maar wat denkt u van deze

SUPER-AAIMBIEDIIMG ?

!

BANDEN
155-13 radiaal

voor 69,-
en vele andere maten voor scherpe prijzen.

En dat alleen bijde

SHELLTANKSTATIONS en BANDENHANDEL

T. GEERLING
Hogeweg -Tel. 1 22 40

en

P. TIMMER
Dr. CA. Gerkestraat 80 -Shell "Duinzicht".

Telefoon 13287.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en OLIEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN.

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.

toonzaal:

Schelpenplein -Tel. 15068/13612/12518

Restaurant Weers
Boulevard Barnaart 12,

Zandvoort-Noord.

Voor een gezellig

sfeervol etentje.

Voor recepties en

dagvergaderingen (Jl 20 personen).

Voor inlichtingen en/of reserveringen
telefoon 02507-18588.

Te koop

OPEL
ASCONA
1974, 4-drS,

1700.-

Tel. 02507-16824

na 18.00 uur

Tehuurv.a.
1 december

KAMER
met gebruik van

keuken en douche.
Inlichtingen

De Witte Zwaan
tel. 12164/13713

G.Kol
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-farand-leveii

alle verzekeringen

Uw adres voor

elast kousea panties,

linie- en enkebtiMcen.

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

Maalc de Sint ook
eens blij met een

bloemetje.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltestraat tiS • Zandvoort

Tel. 02507 1 20 60

De specialist voor at uw bloem werken.

Echte spekulaasbrokken
haalj'e zeker bij:

BAKKERIJ

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

Wfl^mD^T^JVlMATERDAG VOORDEEL

Riblappen
kilo 16.50....

Borstlappen
kilo 13.95....

Ossestaart
kilo 9.00. ...

Magere

varkensrollade
kilo 14.00 10.95

Rosbieflappen
kilo 19.00, nu .

.

Stukje rosbief

kilo 20.00

15.95

17.95

'0»BBW(
J60

OTsr

Originele

roomboterletter
100% amandelspijs

100% roomboter ^ _^
'13.00, per stuk D.5U

./mi

': wveritaas

f f^ooderham

0.95

}.50:'

ï.

NAJAAR IN EIGEN
LAND
Bent u één van die geluksvogels, die buiten

het hoogseizoen op vakantie kunnen gaan,
geniet dan eens van uw eigen land!

Wij bieden u moderne en comfortabele bunga-
lows, gelegen in Erm (gem. Sleen, Drente),

aan het water in een prachtige omgeving. Op
het park tevens rest. /bar, verwarmd overdekt

zwembad, tennisbanen, etc.

Huurprijs per bungalow,
per week vanaf f 125.-

(Speciale prijzen voor weekends en midweken).

Inlichtingen en reservering:

Vrije-tijdspark Ermerzand
Dalerstraat, Erm - Telefoon 05915 - 4018.

Te koop of te

huur in Zandvoort

bedrijfs-

ruimte
Opp. 65 m^ voor-

zien van kantoor,

toilet, 380 en 220 V
inst., met of zonder

houtbewerkings-

machines.

Te bevr.

02507-17546

na 18.00 uur

5 minuten

POSTERFOTO
Klaar terwijlu wacht!

Posterfoto 30 x 4o cm ^^
slechts émX3u

Pasfoto's ^-^
4stuks lU.
Galerij Kerkstraat, winkel 8.

- Zandvoort - Telefoon 18987

Bloembollen

Bloeiende violen

Erica

Winterharde

beplanting voor

bloembakken
Witlofpennen

Kwekerij P. van Kleeff

Van Stolbergweg 1A, Zandvoort,
telefoon 17093.

02507-f2r2r

REPARATIE
van alle soorten

DAK-

BEDEKKING
Tel. 02507-17353.

FotoQuel/e
Compleet foto/film-

assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERIJ

MOEREIMBURG
Haltestraat 8,

Zandvoort.

Voor al uw cv.-, loodgieters-

en dakbedekkerswerk
naar

TECHNISCH ÊUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,

telefoon 02507-13176

B.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

r

OPEN EVANGELISATIEAVOND

Dinsdagavond 1 december 1981,
aanvang 8.00 uur.

Gemeenschapshuis,
Louis Davidsstraat 17, Zandvoort.

JEZUS
BEUJECmC ^

Postbus 1100
8001 BC Zvvollu ^
ob;:;oo-b0850jY

Liicasi'11

Jenny Goeroe

SINT NiCOLAAS-AANBIEDING

suède knickerbockers

199.-
OOK LANGE

suède broeken
(zolang de voorraad strekt).

DROMMCL '

ZAWDVOORT

WONINGRUIL
Aangeboden, Amsterdam mooie 3-kamer ben.-

woning met douche/ligbad, tuin op het zuiden.

Schuur, kelder, geheel voorzien van cv., huur
/ 238.-, nette buurt.

Gevraagd: 3/4-kamer woning te 2!andvoort of

omstreken.
Tel. 020-158651, na 18.00 uur.

AUG. V. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS' en

AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
woningstoffering

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20. telefoon 02507 - 1 43 65.

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'

Zeestraat 41

ZANDVOORT
02507-15110

Jansstraat 44
HAARLEM
023-322609

heeft nu weer vanafheden
alleen in Zandvoort het

wintermenu
'van maandag t/m vrijdag)

— Goulashsoep —
stokbrood

— Gemixte gritlplaat —
3 soorten vlees (mager)

met verse salade, saus en aardappelpuree
—Palacinka —

warm flens/e met koude roomvulling

f 15,50
We zijn in beide zaken de GEHELE WEEK GEOPEND

vanaf 17.00 UUR.
Reserveringen vanaf 14.00 uur.

Kerstkaarten
DRUKKERIJ

Van Petegem bv

Kerkpad 6 - TeL 12793 - Zandvoort

(la rcïnc}

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat b1 - Telefoon 15351

patisserie

EVEN BIJPRATEN
doet men natuurlijk bij La Reine met

goede koffie en vers gebak.

Onze gebak-specialiteiten kunnen worden
meegenomen, ook op zondag.

KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL. 02S07- 12253.

kunstschiidermaterialen
'Creatief

BUUREWEG7, TÉL: 02507 - 17367

"Creatief' heeft het ! Wat ? Rembrandt, Van
Gogh en Amsterdam olieverf. Wat nog meer ?

Aquarel-plakkaat-stof-glas en andere hobby
verven.

O ja... nog meer? Pastels-houtskool-conté-pot-

loden-pennen-penselen-linnen-bloc's-los papier-

schilderkisten-messen enz.

We doen nog meer ! We omlijstep uw schilde-

rijen en schilderen ook nog uw portret in op-

dracht.

Dat alles op de Buureweg 7 (zijstraat Kerkstraat).

I(i

ikk

HELIOFORM
SCHOENEN EN LAARZEN

zijn perfect van pasvorm, modieus van snit en

niet duur in prijs.

Voor de Sint,

Dames-,

heren- en

kinderpantoffels

Harms schoenen
Oiaconiehuisstraat 5A - Zandvoort.
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Leden van het koor der Zandvoortse Operette Vereniging tijdens de overrompelende opening vrijdagavond.

fotoEiirnpress

OOK DIT WEEKEINDE

Muzikaal genot in Grote Krocht
ZANDVOORT - In het_verenigingsge-

bouw De Krocht wordt ook deze zater-

dag en zondag een uitvoering gegeven
van verschillende operette fragmenten.

De afgelopen vrijdag- en zaterdag-

avond was er een goede belangstelling

voor de prestaties van de leden van de

00OB0C3OCÏ0B0O0000OI

Koffieconcert

ZANDVOORT - In het Bouwes Hotel

zal op zondagmiddag 29 november
vanaf 13.00 uur een koffieconcert

plaatsvinden. Het koffieconcert wordt
verzorgd door: Els Zorn, sopraan; Ric-

cardo Mandera, tenor; Liekel Ham-
stra, tenor en Miep van Luin, piano.

Het thema van het concert is „Operet-
te en Italiaanse romances". De toe-

gangsprijs is ƒ 6,50 per persoon.

Derde concert in

serie „A"
HAARLEM - Op dinsdag 1 december
geeft het Noordhollands Philharmo-

nisch Orkest het derde concert van de
serie A in het concertgebouw te Haar-

lem.

Het orkest wordt geleid door Theo
Lehman, de solist van deze avond is

clavecinist Glcn Wilson.

Het concert wordt geopend met ,,Le

festin de l'Araignée" van Roussel,

waarna Glen Wilson het clavesimbcl-

concert van Poulenc zal vertolken. Na
de pauze speelt het orkest van Berlioz

de suite uit Roméo et Juliette. Aan-
vang 20.15 uur.

Drogisterij - Reform

MOERENBURG
GespecialiSGerd in

DIEET-ARTiKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos

Haltestraat 8

2ANDV00RT
Tel. 02507-1 61 23.

Zandvoortse Operette Vereniging, die

door middel van een liehlreclame aan
De Krocht extra aandacht vroeg voor
deze avonden.

De avond werd begonnen met een
optreden van het koor, dat bijzonder

goed voor het voetlicht kwam met
onder andere fragmenten uit de operet-

te „Het Witte Paard".

Hierna was er ruimschoots aandacht

voor de jongere krachten van de ver-

eniging. Zo was er een optreden van

onder andere Gerrie van Eig, Ylva

Paap, Elly v.d. Steen, Carla Vermeer
en Fini van der Meulen. Uiteraard

kwamen ook de meer geroutineerde

krachten, zoals Martha Koper, John
Pieters en Jan van der Werf aan bod.

Inzamelingsaktie

ZANDVOORT - Ondanks regen en
storm op vrijdagavond 13 november en
dank zij het mooie weer op zaterdag-

morgen 14 november hebben de Zand-
voorters voor de kledingaktie van stich-

ting , ,Mensen in Nood" vijf ton kleding

bijeengebracht.

Aan alle gevers brengt het plaatselijk

comité van de stichting dank voor hun
gaven en betuigt erkentelijkheid aan
alle medewerkers voor hun inzet.

Acupunctuur
ZANDVOORT - Veel belangstellen-

den kwamen donderdagavond naar het

Gezondheidscentrum om een lezing bij

te wonen van de heer Brero over het

onderwerp Acupunctuur. Dat deze al

ruim achtduizend jaar oude vorm van
geneeskunde momenteel erg in de be-

langstelling staat, bleek wel uit de vele

vragen die hierover na de pauze wer-

den gesteld.

Omstreeks halfelf werd deze avond
besloten door een lid van de werkgroep
die deze avonden organiseert. De der-

de winteraktiviteit is een avond die zal

worden gehouden op 9 december. Het
onderwerp paranormale geneeswijze

staat dan op het programma.

Besloten werd met een vooruitblik op
de operette ,,Op de Groene Weide"
van Jara Bénès die op 9 en 10 maart in

de Haarlemse Stadsschouwburg in pre-

mière zal gaan.

Kaarten voor zondagavond zijn nog
verkrijgbaar aan de zaal, of telefonisch

te bestellen op nr. 15168; misschien is

er voor de zaterdagavond nog een stoel

vrij, maar loop geen risico, bel dan
liever eerst even op.

Jezusbeweging in

Zandvoort
ZANDVOORT - Dinsdagavond 1 de-

cember a.s. houdt de Jezus Beweging
o.l.v. Lucas en Jenny Goeree een open
evangelisatieavond onder het motto

,,Jezus redt en geneest" in Gemeen-
schapshuis, Louis Davidsstraat 17 te

Zandvoort (aanvang 20.00 uur). Het is

een avond met samenzang en prediking

en er is gelegenheid voor een persoon-

lijk gesprek. De spreker is evangelist

Lucas Goeree.

Reünie
KENNEMERLAND - Het Lyceum
Sancta Maria te Haarlem, eertijds al-

leen bestemd voor meisjes, nu een
gemengde school, viert dit najaar zijn

vijftigjarig bestaan, in het kader van
dat jubileum wordt een reünie gehou-

den voor oud-leerlingen, oud-docenten

en oud-medewerk(st)ers. Ongetwijfeld

zullen velen dan herinneringen willen

ophalen aan hun schooltijd op Sancta,

aan de zusters en aan de ,,leken" die nu

al weer jaren lang de school in ha.nden

hebben.

Al die belangstellenden zijn van harte

welkom op die reünie, welke gehouden

wordt op zaterdag 12 december a.s. in

Sancta Maria, van 13.00 tot 17.00 uur.

Van Limburg Stirumstraat 4, Haarlem.

Men wordt verzocht als aanmelding

ƒ 25,— over te maken op gironummer
863530 ten name van mej. N. van

Beurten te Heemstede. Graag vermel-

ding van naam, adres en het laatste

schooljaar op Sancta.

WéekenddiensÊM
ARTSEN:
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en
Ridderbos.

ARTS: B.F.J. Bouman. telefoon

15600,

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Anderson tel. 12058, Drenth lel.

1.3355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233.

WUKVERPLEGING: T. v.d. Spek,
Van Lennepweg 42 hs, telefoon 18741.

APOTHEEK: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, telefoon 13185.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, flat 2,

Zandvoort. Tel. 02507-14437 b.g.g.

023-31.^33.

DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel. U23-3202Ü2 (dag
en nacht).

POLITIE: telefoon 13043.

BRANDWEER: telefoon 12000.

kerkdiensten
Hervormde kerk:

Kerkplein: 10.00 uur ds. C. Mataneru
(crèche aanwezig).

Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur
Jeugdkapel.

Gereformeerde kerk, Julianaweg 15:

10.00 uur ds. P. van Hall; 19.00 uur
dienst met medewerkers Gemeen-
schappelijke werkgroep.

Ncderi. Protestantenbond, Brugstraat

15:

10.30 uur Prof. dr. A. van Biemen van
Bentveld (Ned. Herv.).

Rooms Katholieke kerk:

parochiekerk St. Agatha. Grote
Krocht: zaterdag 28 november, 19.00

uur Eucharistieviering met orgel en
samenzang.
Zondag 29 november: 8.45 uur stille

Eucharistieviering; 10.45 uur Eucharis-

tieviering met medewerking van het St.

Caecilia kerkkoor.

Radiokerk Bloemendaal, Vijverweg
14:

9.30 uur ds. M. Wijngaarden van
Nieuw Vennep; 19.30 uur ds. J.G.

Meynen van Amersfoort.

Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218
Haarlem:
9.30 uur zondagsschool (Bijbelge-

spreksgroepen); 10.30 en 19.00 uur ds.

J. Smink.
Woensdag 2 december, 20.00 uur Bij-

belstudie (bidstond).

Nieuw Apostolische kerk:

tot nadere aankondiging zondag 9.30

en 16.00 uur; woensdag 20.00 uur

diensten in gebouw Madoerastraat 1,

Haarlem-Noord.

Volle Evangelie Gemeente:
zondag 9.45 uur die dienst in gebouw.
Voorstraat 100, Katwijk aan Zee.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND
Ongevallen 023-319191, besteld ver-

voer tel. 023-319277.

TAXI: telefoon 12600 en 16843.

STORINGSDIENST
telefoon 17641.

GASBEDRIJF:

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.e.g.

023-320899 of 320464). Spreckuur^p
werkdagen van 9.00 tot 10 00 uur,
maandagavond van 7.00 tot 8.00 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor iedere

inwoner van Zandvoort geldt dat er

voor de vrager geen kosten aan verbon-
den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
Voor informatie, advies en hulp tel.

17373. Op alle werkdagen van 1 1.00 tot

12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus

100, 2040 AC Zandvoort

STICHTING WIJKRAAD
NOORD: telefoon 18083.

NIEUW

WERKLOZENCOMITÉ
Spreekuur iedere maandagmorgen van
11.00 tot 12.00 uur in de openbare
bibliotheek. Op dat tijdstip ook telefo-

nisch bereikbaar onder nr. 14131.

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-

straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

Burgerlijke stand

Geboren: Karin, dr. v. J. Kas en C.J.

Scholten; Sonja, dr. v. J.II. Nieuwen-
huijse en J.E. Boonstra; Minke Caroli-

ne, dr. V. A.Th.M. Kortekaas en

S.J.H, van Gog.

Ondertrouwd: N. Wertheim en
E.I.H.M. Breugelmans; J.A. Brakel en
H.C. Harms; A. Roskam en A.A.C,
van Dansik; P.C. Goossens en M.D.J.
Broenland.

Gehuwd: H. Clowting en Th. C. Mok.

Overleden: John Paul Herwarth von
Bittenfeld, 16 jr.; mark Heierman, 18
jr.; Susanne A.H. Bergansius, geb.
Stark, 92 jr.; Elsa F.M. Blog, geb.

Mentz, 84 jr.; Cornelia J. Wiersma,
geb. Brunott, 54 jr.

WATKRSTANDEN

„WÜRF-PRAET"

Wit' in Zundvcrt echt vcur Sun-
terklacs wd speule, mor van goeje

hoizu komnu'.

Wie schrijft

Met het oog op het naderende
Kerstfeest leeft de gedachte iedere

Zandvoorier(sc) te vragen herinne-

ringen aan vroegere Kerstfeesten op
schrift te stellen, of te vertellen aan
de redactie.

Bijvoorbeeld het Kerstfeest van de
zondagsschool, hoe was dat? In de
nachtmis, was het een jaar bijzon-

der koud of warm. Iedereen wordt
uitgenodigd contact te zoeken met
Zandvoorts Nieuwsblad, tel. 17166.

Bij genoeg verhalen hebben wij in

de Kerstkrant een prachtige pagina.

Wanneer de redaktic niet aanwezig
is graag uw naam en adres en
telefoonnummer achter laten, dan
wordt nader contact met u opgeno-
men.

Pino

Op dinsd.ig i dccemher is de eiuenares

van ..Pmo" v.in plan om haar /aak aan

de Kerkstraat te openen Helemaal

zeker is het nog met, maar er is met

man en miicht gewerkt om de/e streef-

datum aan te houden. Wal ,,Pino"

precies IS of gaat verkopen, is nog nici

bekend. ..Dat wordt een grole verras-

sing", aldus mevrouw Gecrlings.

^
Fitness Center

Aan de Paradijsweg 1 heeft Jan van der

Ley zijn geheel verbouwde sauna, zon-
neterras etc. pas heropend. Het ziet er

gcv,cldig uit, en juist in deze tijd van
het jaar, wanneer de zon er vaker niet

dan wel is, valt een bezoekje zeker aan
te raden.

Voor de sauna (die helemaal los staat

van de sportschool, je kunt er zo
binnenlopen) gelden openingstijden
van \ middags 14.00 tot 's avonds
22 (Kj uur. Kusten ƒ10.- per keer,
terwijl een zonnebank (slechts een
kwartier, want het is de allernieuwste
op dit gebied), ƒ 7.- per keer kost.

Voor de zonnebank kan men beter

even een afspraak maken, tel, 17742.

Sint Nicofaas

Dat Sint Nieolaas is gearriveerd is

natuurlijk bekend. Minder bekend mis-

schien dat alle kmderen van Zandvoort
op vrijdagavond 4 december hun
schoen mogen zetten bij slagerij Tast
Toe aan de Grote Krocht. De volgende
morgen kunnen ze dan opgehaald wor-
den, en omdat hel dan 5 december is, is

de kans groot dat de jeugd een gevulde
schoen kan verwachten. ,,Niet meer
dan één schoen per kind, ook al hebben
ze twee voeten", zegt de slager.

Julie Amiet in Zandvoort
ZANDVOORT - De bekende Au-
stralische zangeres Julie Amiet zal

dit weekeinde in Zandvoort optre-

den. Dit gebeurt in het Bouwes

Datum
26 nov.

27 nov.

28 nov.

29 nov.

30 nov.

1 dec.

2 dec.

3 dec.

HW
3.02

3.36

4.21

4.25

5.05

5.51

6.32

7.12

LW
11.16

11.43

0.32

1.02

1.32

2.04

2.40

HW LW
15.19 23.25

15.50 23.59

16.20 12.06

16.52 12.35

17.28

18.03

18.43

19.37

13,01

13.37

14.23

15.12

Maanstaanden: donderdag 26 novem-
ber NM 15.38 uur.

Springtij zaterdag 28 november.

Hotel op vrijdag 27, zaterdag 28 en

zondag 29 november a.s.

Julie Amiet heeft, nadat ze in 1978 uit

haar geboorteland Australië naar Lon-

den kwam, niet stilgezeten. Tijdens

audities in Londen viel haar prachtige

jazzy stem direkt op. Haar perfekt

gekozen repertoire en haar innemende
persoonlijkheid zorgden ervoor dat ze

binnen zeer korte tijd een groot aantal

radiouitzendingen verzorgde, plus een
tweetal optredens voor de Engelse

televisie. Daarnaast trad zij in de afge-

lopen twee jaar regelmatig op in een
aantal bekende Londense clubs.

Sinds enige tijd is Julie Amiet onder
contract bij de platenmaatschappij Pre-

cious Records, waar haar eerste single

onlangs is verschenen. Het nummer
,,Tonight" en ,,If you take a morning
from my life" blijken zeer succesvol.

Tijdens het optreden van Julie Amiet
kunnen muziekliefhebbers genieten

van een speciaal voor deze gelegenheid
samengesteld zesgangen-menu in Hotel
Bouwes. De prijs voor diner-dansant
bedraag op zaterdagavond ƒ 75 .— voor
de vrijdag- en zondagavond ƒ 45,—

.

(Adverlenlie'.)

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars b taxateurs rn bedri|tb en woonruimien

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

herman hei|ermansweq 6. arnsierdarn / , telex 18143

GEVRAAGD:

secretaresse/

boekhoudster

Wij zoeken een jonge vrouw, die ons helpt

met alle algemeen voorkomende werkzaam-
heden zoals cliënten ontvangen, telefoon aan-

nemen, typ- en telexwerk, dit in Nederlands,

Duits, Engels en Frans.

Tevens heeft zij als hoofdtaak de verzorging

van de boekhouding.

Ervaring op dit gebied is beslist gewenst.

KURK

PARKET
Showroom - verkoop

ZIJLSTRAAT 96 - HAARLEM
TELEFOON 310580

wela koeltechniek

Reparatie

Levering

Onderhoucf

v. Marumstraat 79

Haarlem

tel. 023-325995

AUTOPREMIES
VOOR BETERE RIJDERS!

Bij 6 jaar 55% no-claim

Bijv. cat.w. WA All Risk
10.000.- 205.- 422.-

15.000.- 242.- 610.-

20.000.- 280.- 677.-

Restaurant

FLIPPER
Passage 38-40

Tel. 14981 of 15781

Beide kerstdagen

geopend.

Tijdig reserveren.

A.J. DE LEEUW CV.

GRANNETIA-ASSURANTiËN
Helmerstraat 11 - Zandvoort
Tel. 02507-12150 -020-223456 ,

DOE MEER ZELF
HOUTHAINIDEL C. MOOIJ B.V.

PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.

SINTERKLAZEN |

'-iSiMiUk.^'

Uw drankje .slaat nel

als vorig jaar, voor u

klaar reeds in de

OASE BAR

*fe ^H* *fe J»V JMt .*<* J*«!i *^'< J*fc ^fc *<f Xt >fe >fe .ï^fc .*V

^ GeefUW kennissen iets aparis ^
^ met defeestdagen. ^
^ Een CADEAUBON van: ^
|[
Myrna Bruynzeel §

^ GedipL schoonheidsspecialiste
(Stivas)

Nu ook buiten de gewone behande-

lingen: Propil-bchandeling

voor progressieve en duurzame
ontharing. Behandeling na afspraak.

KOSTVERLORENSTRAAT 89

Tel. 14692.

^
n
n

VERENIGING
VROUWEN VAN NU

Vindt u het aantrekkelijk om wat gezellige en sportieve

kontakten m Zandvoort te hebben'

Wordt dan lid van de Vereniging "Vrouwen Van Nu".

• Wij bevorderen de onderlinge gezelligheid.
• Wij steken hier en daar de helpende hand toe.
• Wij zijn neutraal niet politiek of kerkelijk gericht.

• Wij zenden u ons maandblad "VAN NU" met ons
volledige programma

A.is lid kjnt L de-:?'nsr*'£^r aan o a

• Konversatielessen Engeis en Frans
• Badminton fietsen en wandelen, yoga
• Bridgen, bridge-kursussen en klaverjassen
• Kursus Hindeloopen schilderen
• Lejingen modeshows, excursies en vakantie-

reizen

B ^t.inc--*el oHt'-^n .:i n v.ïr harte wiMko'ii op d'j kontakl-

ocrtitTc; OD 5 jaru.iri19S2 as om lOCX) uut m Hotel

^omerlust

Ondpriiaande dames vertellen gaarne alles over onze
vereniging

Mevr AJ Buursema Homburg telefoon 13922
Mevr VV. BraniJ van Engelen telefoon 18530
Mevr W. Paap V Loenen telefoon 13423
Mev' D F van Orden telefoon 14236

iAt>k .»* .^'k .»k .3>V >fc J^fc oM* o^feJ^ J»<fXf J»* o>k -3>V^ *Hf *MfW' ^W ^»H5- ^»H^ Wf ^>«- ^*^ ^«^ •^«' '>«'>*>»«•^

Rijnlanderweg 1058-1195.

Hoofddorp - Nieuw-Vennep,
telefoon Q2S03-33133/02526-73800.

Meubelpanelen, gcpliistificccrdc

panden en edelhoutsoorton.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, sp.i.inplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktogolb, fineer, vouw
rekjes, cicmcntensysteern pliinkeiidragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klom ij/er

waren, verf, Louvrodcuren, cdcifinour, binnen

deuren, saloondcuron, ycrecdbchdj).

Kortom, ;nvccl mogclijU voor de
DOEHETZELVER

Zatcrdigs (/('(jpcnd tot 16 00 uiii

':; Mnandngs gcslntoii

'.s Middags i/rin 12.30- 13 30 uur gesloten

BAR-BODEGA NOORD
FREDJEVANRHEE

Zaterdag 28 november a.s.

voor vaste clientèle:

SINTERKLAASAVOND.

Nog ccn Uilicl .i.iiil.il il.i;4i:n kiiiil u Sinl k.uloolIc^

\\c[ IS iiicl nuicihik. W.ianinji lioofi Ihm

Cl.i nuiai" kiikoii! U hclculi hci!

Horlogene

C. WAANING
III 1 M.OhKIMlUISMI 1 IMI

Soplli;i»«')i4 - IcU'liMiii I 2.^07

\kcH dn j;i.ir ccn kciiii.olli.'<.lic,

horloges, klokken en « ckkcrs

Ook 111 horlopc-arinh.nulcn veel

heel hij/iMulcre dingen'

Kiiinl u cciis kijken in /ijn showroiim.

'I Is ccn belevenis!

/./i,'('M ri'puralw-iifJclti>K mci clcklronisihc opi\irüiti:i'-

EERST LEKKER ETEN.
Chinees Indisch Restaurant

HONG - KONG
t. J§ i^ t-

Haltestr. 69 hoek Zeestr.
Zandvoort tel. 02507-17897

SPECIALE AANBIEDING

iidische rijsttafel
< koffie, per persoon all-in

Diner afhalen boven f 35,00

GRATIS FLES WIJN
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SINTERKLAAS OP DE
GROTE KROCHT

Wist u dat,

bij Lida Bromet-mode aan de Grote Krocht,

altijd verse koffie klaar staat?

Dat is een gezellige onderbreking bij het

boodschappen doen. U kunt dan meteen even
onze koilektie blouses, truien, vesten, panta-

lons, rokken e.d. bekijken.

Voor de Sint zijn er ook nog sjaals en Elbeo-

panty's.

/ida èwmefmode^
Grote Krocht 19

Doe het dit jaar nu eens zó

Geef met
een reis kado.

Reisbureau ,,Kerkman

Grote Krocht 20 - Zandvoort
Telefoon 02507 -12560.

^?*-f-

II

Zeg Piet, waarom zou ik verder lopen,

als ik de leuktste dingen bij

DE SCHATKIST
kan kopen.

Meteen

kristallen borrelglas
is iedereen toch in zijn sas?

van 9.95 nu

7.50
Grote Krocht 15.

FEESTMAAND
^ya^.
W'.

I

7,,- -,0>-;. ^•i»^.,^
i;

*^*, 44.50
handige coUier-loupe aan sierlijke ketting.

'n Sieraad met een uiterst handige funktie. Altijd bij de
hand. Ideaal voor alle mogelijke naald- en draadwerkjes,

'n Prima cadeau-idee.

Slinger brillen
Grote Krocht 20.

Voor mijn huisdier koop ik altijd hier

Bij dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
Grote Krocht 28 - Zandvoort.

Wat heeft Sint straks weer een lol,

want

't Luifeitje
heeft weer een winkel vol wol.

Dus hij vond wat hij zocht,
op nummer 26 aan de Grote Krocht.

(Speciaalzaak in handwerken).

DE KROCHT
Niet alleen voor tijdschriften, agenda's, rookwaren,

loten, enz., maar ook voor

Advent-kalenders
nu slechts

1.95
Grote Krocht 17 - Zandvoort.

Grote roomboter-
amandeistaven

2.85
Gevuld speculaas

300 gram

1.25
Albert Heijn

Grote Krocht 9 - Zandvoort.

m
7~i'>

ft

ZTl

171

Alsu niet weet wat met
. Sint te geven,

geefdan zo'n mooie
plant volleven!

Natuurlijk van:

'ERICA'
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT.

r BakkerKnapper
j

1^-
I

I

I
I

I

V

^bakt ze béter!
LANDBROOD, proef het maar!
800 gram van ƒ 2,55 voor
én gratis gesneden.

De ware West Friese
KRENTEBROOD met spijs

van f 5,45 voor maar

Grote Krocht 3

, bakker ,

1,95

4,55

(naast Albert Hei)n)

Tromp Kaas^

da's andere kaas!
Italiaanse GORGONZOLA,
de zachte blauwe! 100 gram ƒ 2,10,

NU 200 gram maar ^ OQ
Jongbelegen -» —_ *

Goudse 500 gram D./O
2e 500 gram halve prijs

Grote Krocht 5

(naast Albett Hei|n)

Telefoon 19058

I

I

I

I

I

I

I

I

l\

J,

Kom kijken voor
de Sint,

of u bij Flash

iets vindt!

Nrijetijdsmode
Grote Krocht 206, Zandvoort

Tast'toe slagerij
Grote Krocht (naast A.H.)

leder kind
uit de omgeving, mag 4 dec. a.s.

tussen 15.00 en 18.00 uur zijn/haar

schoen komen zetten in de slagerij.

IKom de volgende dag v.a. 08.00 uur kijken of sint je

goed bedacht heeft!

Neem meteen een

roomboterletter
mee. Bij ons 100% spijs,

100% echte boter, voor 6.50
^^>f

Zoekt u een goede fiets.

Bos staat op dat gebied

voor niets!

Bos rijwielzaak
Grote Krocht 27

W^ w

AART VEER M
Grote Krocht 23- C
Telefoon 14404. X

Er IS altijdiemand dieje kent.

^>f.^ifif.
^ dieje me t een fruitmand verwen t
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aarschuwing WD:
circuit kan

financiële nekslag voor

Ie gemeente zijn
„De recente onwikkelingen omtrent
het circuit hebben ons allen niet onbe-
roerd gelaten. Tengevolge van het feit

dat deze gemeenteraad zich in meer-
derheid niet over deze ontwikkelingen
heeft durven uitspreken, is de Neder-
landse Grand Prix inmiddels van de
internationale racekalender geschrapt.

De mogelijkheid dat hierdoor een extra

gat in de begroting van 1982 zal vallen

is daarmee levensgroot aanwezig.
Nog steeds is er geen enkele duidelijk-

heid over de mogelijkheden van dit

gebied en de verwezenlijking van reële

alternatieven. Het college kan niet

blijven afwachten totdat de Provinciale

Planologische Dwarsdrijverij met iets

komt, want dat komt neer op het op de
lange baan schuiven. De VVD is van
mening dat u met het gehele gebied

moet bezien en niet hier en daar een
stukje. Er moet een evenwichtig totaal-

plan komen, waarbij ook de commer-
ciële kant ruimschoots de aandacht
krijgt. Wij kunnen ons voorstellen dat

u tevens het Vijverpark en het zwem-
bad bij dit plan betrekt. Wellicht kun-
nen hierdoor de verliezen van het

zwembad teruggebracht worden", al-

dus Jelle Attema, fraktievoorzitter van
deze partij in zijn algemene beschou-
wingen.

Bovendien dringt de WD aan op
specialistische hulp van buitenaf bij het

opstellen van dergelijke plannen. De
tijd dringt voor het tot stand komen
van dit plan gezien de houding van de
overgrote meerderheid van de raad.

,.Het in tijdnood komen heeft de raad

echter aan zichzelf te xlanken door geen
beslissing te nemen over het tijdelijk

voortbestaan van het circuit. Laten wij

hopen dat hier niet de financiële nek-

slag betekent voor Zandvoort", aldus

de WD.

Financiën

De WD dringt aan op terughoudend-
heid waar het de belastingverhoging

betreft. Nu kan men wel akkoord gaan
met de voorgestelde tariefsverhogin-

gen, maar men kan deze niet ieder jaar

meer dan trendmatig verhogen, zoals

nu wordt voorgesteld bij de onroerend-
goedbelasting. ,,Het wordt de burger

steeds moeilijker deze last te dragen"

Jelle Attema:

,,Onze motie stuitte echter op een

muur van politieke onwil en wanbe-

stuur"

zo waarschuwt de WD terwijl gewe-
zen wordt op de vrij hoge ramingen
voor oninbare vorderingen van het gas-

en waterbedrijf.

De zienswijze van het college „Dat de
toekomst voor het overgrote deel niet

afhankelijk is van het gemeentelijk
beleid in financiële zin" wordt door deWD niet gedeeld. „De financiële

toekomst wordt wel degelijk voor een
groot deel bepaald door een gemeente-
lijk beleid". Bezuinigd zal er moeten
worden, en daarmee worden door deWD niet alleen belastingverhogingen

bedoeld.

De WD ziet de financiële toekomst
donker in en is van mening dat de
saldireserve (voor zover deze gebruikt

kan en mag worden) voor eventuele

tegenvallers niet voldoende zal zijn.

Meerjarenbegroting

Het ontbreken van een meerjarenplan
voor het beleid van de gemeente wordt
ook door de VVD als een gemis be-

schouwd. Dat de vakature op de afdek-

king financiën voor een ambtenaar die

meerjarenbegroting / beleidsplan zou

opstellen, nog steeds niet is vervuld,

wordt door de liberalen gezien als een
verkeerde planning van de wethouder.

,,Hebben andere gemeenten er ook
zoveel moeilijkheden mee gehad?"
vroeg Attema zich af , .Juist nu het met
de financiën van Zandvoort bitter

slecht dreigt te gaan zou een kant-en-

klare meerjarenbegroting en een mcer-
jarenbeleidsplan een grote steun voor
de gemeenteraad zijn geweest" zo be-

toogde de fraktievoorzitter.

Wanbestuur

Niet gebonden door de motie (deWD
stemde tegen de motie van 19 novem-
ber 1979 met betrekking tot een alter-

natieve bestemming van het circuitter-

rein) was het deze fraktie die uitgebreid

in wenste te gaan op een Zandvoort
zonder circuit.

Men voorziet grote verliezen wanneer
door gebrek aan medewerking van het

gemeentebestuur de Cenav failliet zou
gaan. Niet alleen vervalt dan de post

van ƒ 675.000,- inkomsten circuit, ook
het bedrag aan toeristenbelasting

,Beiioud van financiële

flexiliiliteit om alert te

kunnen reageren

'

De nadruk bij de algemene beschou-

wing ligt bij de groepering Inspraak Nu
"op de verslechterde financiële positie

van de gemeente, en het ontbreken van

een meerjarenbegroting.

Aan de belangrijkste doelstellingen van

de gemeente: geen gedwongen ontsla-

gen, handhaving van het dienstenni-

veau, zou Inspraak Nu nog een derde

willen toevoegen, namelijk het behoud
van de financiële flexibiliteit om alert te

kunnen reageren.

Volgens deze politieke groepering kun-

nen gedwongen ontslagen nog wel om-
zeild worden, doch het niet invullen

van opengekomen plaatsen houdt wel

in dat de gemeentelijke arbeidsmarkt

lutomatisch verkleind wordt. Ook ver-

.vucht Inspraak Nu dat de te verwach-

n tekorten hoger zullen zijn dan nu

orden ingeschat. Ook van deze zijde

• ordt aangedrongen op een meerjaren-

begroting en meerjarenplanning.

Huisarts Flieringa:

,,Liniiteren van uitgavenplafond

onontkoombaar zijn"

zal

(Advertentie)

Vrijdag 4 december
21.00 uur ziet u in de

film-inn

Bertrand Tavenier's

:ATH
kïCH

met Jane Fonda en
Robert de Niro.

Een futuristische film

zonder trucages.

Toegang vrij.

/Zandvoort

.,Het jaadijks ad hoc invullen van
bezuinigingen, waarvan de draagwijdte

niet voldoende kan worden overzien,

zal leiden tot het voor zich uitschuiven

van de moeilijkheden zonder wezenlij-

ke oplossingen te geven. Vooral het

limiteren van het uitgavenplafond zal

onontkoombaar zijn om binnen dat

uitgavenniveau redelijk te kunnen kie-

zen, welke verschuivingen er moeten
plaatsvinden om de onontkoombare
iastenverhoging te kunnen opvangen.

Het college noemt zelf enige van deze

laslenverzwaringort, zoals hoge rente-

voet, energiekostn. nieuw VAM-kon-
trakt. Ons inziens moet de meerjaren-

begroting één van de hoogste prioritei-

ten toegekend krijgen om de zo gewen-
ste politieke discussie over de gir.lc

lijnen zinvol op gang te kunnen bren-

gen. Het college heeft intensief gepro-

beerd een capabele ambtenaar aan te

trekken voor het ontwikkelen en op-

stellen van de bewuste meerjarenbe-

groting. Helaas is dit niet gelukt. Uit-

stel kan echter niet langer worden
gedoogd, zodat er niets anders over-

blijtt dan door interne verschuivingen,

ook al zal dit het financiële diensten-

pakket wijzigen, hiervoor oj) korte

termijn een ambtenaar vrij te maken.
Gelukkig bezit Zandvoort nog ambte-
naren,die dit werk aankunnen."
Aldus Inspraak Nu in haar algemene
beschouwing.

Zandvoort

Algemene

Beschouwingen

(WD is tegen toeristenbelasting voor

het Dolfirama) zal verminderen, terwijl

ook het casinobezoek terugloopt.

Men trachtte de raad een vervroegde

uitspraak over de motie van 1979 te

ontlokken.

,,De WD had op dinsdag 3 november
met haar motie de bedoeling de finan-

ciën van Zandvoort voor een paar jaar

veilig te stellen. Onze motie stuitte

echter op een muur van politieke onwil

en wanbestuur waarbij een negatieve

houding het won van politieke moed.
Gezien het feit dat u als college-

ondersteunde partijen zo moedig bent

geweest om de lening van het rijk aan

de Cenav van de tafel te vegen, vraagt

de WD zich af of u ook de moed kunt

opbrengen om u heden over de motie
van 19 november 1979 aangaande het

circuit uit te spreken. Inmiddels echter

hebben de meeste partijen laten weten
deze motie geheel los van de financiële

verwachtingen te willen behandelen,

terwijl er naar onze mening wel dege-

lijk een relatie is met de gemeentelijke

financiën. Gaat u het circuit definitief

sluiten op 1 januari 1983 of niet" aldus

een felle Jeile Attema die er nog op
wees dat er de komende jaren geen
alternatieve inkomsten zullen zijn. Ook
zegt de VVD dat er de komende jaren

geen woningbouw gepleegd kan wor-

den in de sociale sector. ,,Het zou u

sieren als u het belang van de gehele

gemeenschap van Zandvoort zou laten

prevaleren boven achttien uur geluids-

hinder per jaar, het verlies van twee-

honderd arbeidsplaatsen en het finan-

cieel om zeep brengen van Zandvoort"
aldus de VVD.
Het antwoord op deze vraag van de

WD kwam tijdens de begrotingsver-

gadering van dinsdagavond van fraktie-

voorzitter Toonen die de VVD beticht-

te van ,,politiek onbenul".

SOCIALISTEN INZANDVOORT

„Een burgemeester zou

geen nevenfunkties

moeten hebben"
Vast staaf voor de fraktie van de

PvdA dat het ruimtelijk ordenings-

beleid in het college meer en meer in

verdrukking komt. De fraktievoor-

zitter kan zich niet aan de indruk

onttrekken dat dit onderwerp niet

die aandacht krijgt die het verdient,

dat zou dan terug te voeren zijn op

het ontbreken aan tijd bij de porte-

feuillehouder. „Ruimtelijke orde-

ning vraagt veel tijd. Het bekleden

van het ambt van burgemeester

vergt eveneens veel tijd", aldus

Gert Toonen tijdens de algemene

beschouwingen.

„Niet voor niets hebben wij in onze

profielschets voor een burgemeester

aangegeven dat hij geen nevenfunk-

ties zou moeten hebben. Het ambt
van burgemeester en het fraktie-

voorzitterschap van een statenfrak-

tie gaat niet ongestraft hand in

hand. Naar de mening van de PvdA
gaat het één ten koste van het

ander."

Duidelijk ongerust over dit beleid is de

socialistische fraktie omdat in Zand-
voort de ruimtelijke ordening momen-
teel één van de belangrijkste punten

van het beleid vormt. Niet alleen de

aanstaande besprekingen op landelijk

niveau over het circuit, maar ook de

afronding van de struktuurschets, het

vervolg daarop, allerlei bestemmings-

plannen (Natuurgebieden, Kostverlo-

renpark enz.) moeten nu worden afge-

rond. ,,Zaken die er niel om liegen en

van beslissende betekenis zijn voor de

toekomst van Zandvoort", aldus de

PvdA.
Ruimtelijke ordening is een te belang-

rijk onderdeel van het totale beleid om
het even op een vrije namiddag of

avond ,,erbij" te doen. De PvdA wenst

een slagvaardiger en met meer kennis

van zaken gevoerd beleid dan tot nu
toe het geval is geweest en verzoekt het

college zich hierover eens te beraden.

Woningwetbouw

Ongerustheid heerst er ook bij de

PvdA over het continent woningen
bouwen in de sociale sector. Momen-
teel heeft het ministerie van Volkshuis-

vesting 2.'' stuks voor het jaar 1982 aan

Zandvoort toegewezen. Gezien in hel

licht van de fiuidige woningnood in

Zandvoort is dit een ,,lachertje". Door
de PvdA wordt erop gewezen dat er de

laatste jaren niet in de gemeente werd
gebouwd, dat er verschillende plannen

in ontwikkeling zijn, zodat deze toewij-

zing van vijfentwintig stuks ..onaan-

vaardbaar" is.

Commissievergadering
ZANDVOORT - De commissie voor

publieke werken komi vanavond in

openbare vergadering bijeen. Op de

agenda staan de volgende onderwer-

pen.

1. Vervanginc materieel PW autotrac-

tiefonds, tAv. ƒ U)9.()()(),-,

2. Verhuur grond aan de Blinkertweg

3. Wijziging niarkttijden, voorgesteld

wordt de weekmarkt niet meer ge-

durende het zomerseizoen uit te

breiden.

Gert Toonen:
„Toewijzing van 25 woningen is een

lachtertje"

De socialisten zijn van mening dat het

college alle middelen moet aangrijpen

om alsnog meer uit de ministeriële pot

te halen. ,,Aan de aanvankelijke plan-

ning van 120.000 woningen voor

Noord-Holland heeft de regering er

onlangs vijfduizend toegevoegd. ,,Ik

verzoek u namens mijn fraktie, in Den
Haag een claim op een deel van de
5.000 woningen te leggen, zodanig dat

wij onze plannen voor 1982 volledig

kunnen uitvoeren", aldus Toonen.
Hieraan wordt nog toegevoegd dat in

het ,,breed overleg" gesproken moet
worden over woningen te bouwen in de
geluidsgevoelige zones van het circuit.

,,Woningbouw buiten deze zones mag
niet stagneren", is de visie an de PvdA.

Groot onderhoud

Een doorn in het oog van de PvdA is

het herhaaldelijk opschuiven van de

gemeente van het groot onderhoud en

isolatie van het huidig woningbezit.

Gewezen wordt op de plicht van iedere

huisbaas, het gehuurde goed te onder-

houden. Men vindt het een onverteer-

bare zaak dat de gemeente, als grote

huisbaas, nog steeds niet is toegeko-

men aan hel noodzakelijk onderhoud
van het eigen bezit, sterker nog dat drie

jaar na de start de voorbereiding nog

steeds met is afgerond. De uitvoering

hiervan dient on^erwijld in I9S3 en

volgende jaren te geschieden

Reinigingsrechten

De socialisten /ijn het niet eens met het

college, binnen een tijdsbestek van vijf

jaar de kosten van het ophalen van

iiuisvuil en grof vuil voor IWp kosten-

dekkend te maken. Men acht dit een te

rigoureuze niiiairegel. Verschillende

malen werd door hen aangedrongen
eens te bezien of er niet bezuinigd zou
kunnen worden bij deze dienst (kosten-

verlagend, dus ook voor de inwoners)

door het ophalen van het huisvuil terug

te brengen tut respecticveliiK een maal
per week / één maal per maand voor

grofvuil. Na lang aandiingcii heelt de

dienst PW een interne notitie opge-

steld, die door de PvdA als met reëel

van de hand wordt gewezen. Men

wenst een uitvoeriger nota en wel

binnen een zodanig tijdsbestek dat een

uitvoerige discussie hierover mogelijk

is ruim voordat de raad over de begro-

ting van 1983 praat. _
Verheugd is tenslotte de PvdA over de

subsidie aan de Katholieke Stichting

Instelling voor Maatschappelijk en

Welzijnswerk. Ook handhaaft zij haar

standpunt dat achtduizend gulden moet
worden uitgetrokken voor reserve voor

een nieuw sociaal-cultureel beleid. Bo-

vendien verwacht de PvdA van het

college dat de bijdrage aan de stichting

Andere Werkvormen zal worden ge-

continueerd en niet zoals door het

college wordt voorgesteld dat betaal-

baarstelling slechts zal plaatsvinden in-

dien alle gewestgemeenten naar dezelf-

de maatstaven participeren.

,,Als wij als raad van mening zijn dat

een dergelijke subsidie goed besteed is,

dan moeten wij, los van andere ge-

meenten, de consequenties daarvan

aanvaarden", aldus de PvdA.

D'66 is van mening dat een artsen-

spreekuur in Nieuw Noord zeker tot

de moReliJkheden behoort, nu één

der plaatselijke artsen is vertrok-

ken. Dit blijkt uit de algemene
beschouwingen van deze partij,

waarin wordt gezegd dat men het

niet eens is met de zienswijze van B
en W. Men prefereert de zien.svijze

van de bevolking, boven die van de

plaatselijke artsen.

Opvallend wordt door D"66 genoemd
dat het onderwijs de , .grote inleveraar"

is. Een aantal bezuinigingen kan door

hen zonder meer worden geaccepteerd,

doch met enkele andere zaken heeft

men wel moeite.

,,Wat betreft het vakonderwijs licha-

melijke opvoeding, schoolzwemmen
waren wij van mening, gezien de op-

merking door het college gemaakt, dat

er voldoende overleg was geweest met
betrokkenen en hoofden der scholen.

Uit reakties van die kant is mij geble-

ken dat dat niet het geval is. Het lijkt

wenselijk eerst tot verder overleg te

komen voordat een definitieve beslis-

sing genomen wordt, hoewel wij in

principe bezuinigingen in die richting

niet afwijzen. Er tegenover stond ons

voorstel het bedrag per leerling voor

leer- en hulpmiddelen enigszins te ver-

hogen. Uw opmerking in de memorie
van antwoord overtuigt ons niet van de

noodzaak het bedrag op het bestaand

niveau te handhaven. Bij vergelijking

van het bedrag per leerling met dat in

de omliggende gemeenten blijkt dat

Zandvoort, zelfs na een eventuele ver-

hoging, na Haarlem onderaan het lijst-

je staat. Wij verzoeken u daarom het

bedrag alsnog aan te passen. Het lijkt

ons niet wenselijk dat scholen moeten
overgaan tot het houden van fancy-fairs

en bingo-avonden om het benodigde

geld te verkrijgen ter vervanging van

versleten boeïcen", aldus Nel Vreug-

denhil van D'66.

Verder verzoekt D'66 een uitspraak

van de raad ten aanzien van het gods-

dienstonderwijs. Door de discussie die

in de commissie financicln over deze

vorm van onderwijs ontstond, is aan de

aandacht ontsnapt dat hier\'oor een

verhoogde subsidie van ƒ 5.500,

—

(40%) is vermeld. Ook wordt de

schoolraad te weinig betrokken bij de

beslissingen die over het onderwijs

worden genomen, ,,op deze wijze kan

de schoolraad niet zinvol funktione-

ren", aldus D'66.

Woningtoewijzingsbeleid

Ernstig wordt betreurd dat het woning

Nel Vreugdenhil:

„Wij dringen aan op een duidelijk

beleid, gericht op de verkeersveilig-

heid"

toewijzingsbeleid nog steeds niet volle-

dig IS gebaseerd op urgentie, hoewel in

hel beleidsprogramma hierop sterk

wordt aangedrongen. Bij de behande-
ling van de begroting voor 1981 heeft

D'66 aan B en W verzocht de huisves-

tingsverordening en de daaruit voort-

vloeinde voorschriften te wijzigen con-

form een aantal concreet genoemde
criteria. Het college heeft vorig jaar

toezeggingen gedaan, doch deze nim-

mer vervuld. Opnieuw wordt nu. door
het college een wijziging van de huis-

vestingsverordening in het vooruitzicht

gesteld. D'66 neemt aan dat met de

door haar ingediende opmerkingen re-

kening zal worden gehouden en ook
dat de huidige raad de wijziging zal

vaststellen.

Kritiek heeft D'66 daar waar het de

openheid en openbaarheid van het

bestuur betreft. ,,De punten die hierop

betrekking hebben zijn in de huidige

zittingsperiode niet of nauwelijks ge-

realiseerd." De raad heeft dit in be-

langrijke male aan zichzelf te wijten,

aangezien de reacties van de raad op
het discussiestuk van het college met de

titel ,,openheid-openbaarheid in de re-

latie burgcr-overheid (1979) teleurstel-

lend waren. Veel wil men liierover nu
niet kwijt, alleen dat het voor D'6b bij

de onderhandelingen over een nieuw
beleidsprogramma een principieel punt

zal worden. Verder werd de aandacht

gevestigd op de verkeersproblematiek,

en ook D'66 wijst terecht op de belang-

rijkheid van een meerjarenplanning-

begroting.

CDA: Inv

positie V

idden/
Naast een zekere tevredenheid o\er het

bereiken van een aantal realiteiten in

de afgelopen zittingsperiode, zoals de

aanbouw van het laadhuis, aankoop
van verscheidene volkshuisveslnigspro-

jekten, verbeterde huisvesting van di-

verse scholen etc. baren de verkeers-

veiligheid en de toenemende criminali-

teit het CDA grote zorgen. ,,De onvei-

ligheid op de openbare weg is ons een

gruwel. Ónze fraktie wenst het niet hij

krokodillentranen te laten. Het is ons

duidelijk dat een goed gemotivecid en

modern uitgerust politiekorps een eer-

ste vereiste is om aan de door ons

geschetste ontwikkelingen een h.ilt t>>e

te roepen" aldus de fraktie iii haai

algemene beschouw ingen

Ten aanzien \an het nieuwe p<i|itichu-

reau \er\vacht men van het college

,.een blijven trekken cii sjorien in Den
Haag naar een betere huisvesting",

zodat de bouw hiervan niei woidi

verschoven. Men informeert dan ook

naar het maken van een schetsontwerp.

Rnanciën

In de begrotingscommissie is van de

kant van hot CDA vrij iiitvoeiigop een

fundanienlele discussie aangedrongen.

.,De toekomst vraagt niet alleen het

gekwaliticcerd hanteren van een rood

potlood, doch het maken van een
politieke keuze, waar moed voor nodig

is." Daarbij hecht het CDA naast hot

creëren van efficiency bezuinigingen en

•.)l-/i tKiKli.'i M'is^-tn ip' •;c(..'n;riMeord

/ M uouiL'n ip, Jv tiv 's'MVist !cn .laiuien

'. I" hcp.i.iid^' 'xl.isli"'ec:i

ïidderi- en kieinbedriff

Ü1M1I&W&.

S'

.Siii.

Ril hard van \ \

:
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dat collegcpuntcu zil" gcrmliMi ril"

het eventueel bcmiiun \.iii 1
- i.'

ruimte aan de mogelijkliL-Ki win i.\ n

nieuw beleid. ..liet onlbioken \.in ccn

meerjarenplanning heh01.fl .ilih.ins

principieel dit bcloul na-t in ^\c \u-'; u-

staan" aldus hel CDA. cl. il in k'iicnstcl-

ling tot de PvdA clmi \uoist.inili'i is om
het dekkingspeiccnlage v.iii ik' tt'ini

giiigsrcchten binnen \i!( i.i. 11 op "1' ic

brengen.

Wel tekent iiicii luvwaK'ii a.iii tcgcii

hel voorstel om de oiitlicl(ingsrci;i liim

bij de afvalslotleniegeling voor mm-
deidraagkrachtigen Ic laten \ci\,'lleii

Helaas miste het CDA in de nieiiioiu

van allt\^oo^d dat et (op vci/.ock \.in

Mcl Ik l '
' ' . '. i jr'.v.iclitc'i

ciononiis. ''
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bcJi it-- . . - V . ; . v;,--ruv.!stric

/.il 'v • ' -. . ' .. ,:j 1 optini.Kil

co'i'.u' '. -- ii cci'iCL'iilt.' en
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tr 'nM. i . \ . '. i. i lil As .'Cl

i' r ,1 . . , :.,•. 'vschouwingen
• r-, .' .. ;' >u inocihikhedeii
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•
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,
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s-.-',.'^ Cv'ii cltsIc prioriteit \,in liet

IxU'i I l'olioort te /i|n. Met klem wuuli
\l'i -ouil or >:; ilo proviimale ovciliciii

op .1.111 II dini!;i.-n een /o groot nKigclij-

ki. toi. V. ii.'iii!; \an licl houwvolunic te
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Iets versturen? Voortaan kan dat in een

'Postpak'. Een handige vouwdoos om alles

gemakkelijk in te verzenden. Verkrijgbaar

in 4 formaten. Compleet met plakstroken,

touw en draagtas. Nu te koop voorƒ 1,75 -

ƒ 2,25 - ƒ 3,25 en ƒ 4,- op 300 postkantoren

en bij de kantoorboekhandel,

beide herkenbaar aan de Postpak-sticker.

U wilt een
klein bedcag

lenen?
Overal nul op
het rekest?

Bij mevr. C. P. Boon
lukt het vaak wel!

Tel. 02507-17699.

voor verkoop
en service

naar

u rijdt als op rails in een ruime rcnauft

5^"- '';'•"
-Ki" i'''''\

Curiestraat 10, Zandvoort, tel. 02507-12323.

\1: in een Postpak.

Joegoslavisch Restaurant „PULA"
brengt u van woensdag t/m vrijdag een speciaal

GOULASH MENU voor 15,50
• GARNALENCOCKTAILofSOEP
• STOKBROOD + KRUIDENBOTER
• GOULASH met RIJST of AARDAPPELPUREE
• SERVISCHE SALADE
• PALACINKA
tteserveer vanat J.uu uur. Maandag en dinsdag gesloten.

zanavoortsefaan 143-145 - Heemstede

Tel. 023 -28 52 85
(nabij station Heemstede/Aerdenhout)

J

.. ...K'L^
I ,; ^ \:^,n

-5- ^ '•r/^g^'*'-'

"ti^j

iLi

>\i[J^ ^-i«lTk^«

^Oc^svollè
MÊMStEÜ-
Ip^lïpit^- vöör

.

ah een,

-fri^Tp^ « "TTTi'

00<(

ft W"-«- '^., **> ^
f

éi£iMi.

/^^

^-'ifei^-'^.Ti
''^'^'̂ '----^'^--^'^'''''^^

^
11 *•!<[ Tl -^-'

ifi I lil ^1-1 £n[ TL.ri^-i Vil»^*^.

!;«' ^^L-—rcTT^ivi T\
tiréÊwED£!l2

re

B,

.'^i
:f = 3

(fel Imm

UW
f c ().

iiiiLii'Uc}-Ê.iiu brandewijn

;Jh i i.j&!)i.Bu brandewijn

.lu

e --..

r\

4'(-

,;
"1:

Ui r,ll> .>•.':!: (ÜIAM LN OMSTHSiKtN
'; A:.::; ; ! i

,1,'.". ','; rji.'iiwpooitsua.U lOU, Lljnbliarugracht 33.
:;i..t / :• IV.. l::7 D"lll,,n(l|ilt'in 182, PUmii 40--45 nr. 3.

:il 3 1) Martini wan G(;ffnnstraat 47, Motorkade 10,

. : 11 U' K.K.MiHistraat 170 O HOOFDDORP:
'.; / -..-.rjlNliURG Di'iiiiiTilaan 17 • ZANDVOORT:
:--.'i.!,lI ..M.

Il' vï vli.'.'/i,\V-r-'-- :--

EMTJE^fe^

^citroen
^

f
lïrandewijn

MnaRZ9i*WKBi«DaxvaimsTxsvs£f?)am

KOOiJMANSf

FORDQTt)

^M'^K''»m]$»mmmmiiem:m^.

Bouwes Hotel presenteert op

27, 28 en 29 november
in samenwerking met de Londense U

platenmaatschappij Precious Records:

ZANDVOORT \

Ampèrestraat 10'

(naast Colpltt)

Tel. 02507 -169 25:

B.g.g;33242
Ford verkoop en

service.

Ook voor diverse

merken inruilauto 's.

W:

'if-^-i*i

de australische soul-jazz vocaliste

Na optredens in het 'Operahouse' te

Sydney, Parijs, New York en Londoanu
in uw Zandvoortse Dauphin.

Luister en geniet tevens van een speciale

compositie van onze chef-kok.

Reserveren is gewenst, maar U bent

tevens welkom vooreen drankje

Toegang gratis

Aanvang: vrijdag en zaterdag 19 00 uur/t]
zondag 17.00 uur
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61oerhan.claalseweg 275:
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: : Jèli1>23-25 94 91 ^ '

>£erste kwaliteit,

handgekloofd

OPENHAARD-

HOUT
2 m' thuisbezorgd
v.a. f 200,-.

B.V. HAARLEIVIS
HARDHOUT
Rijksweg 339,

Santpoort, tel. 023-

375381-314107. ',,.'?::•, iVi

3

Restasram;
HelOT^tellsIs',Ï9

/

'/

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057

Eig. J.G. de Jong

Unieke gelegenheid voor uw zalcendincrs,

recepties, enz.

Reserveren gewenst.

Ruime parkeergelegenheid.

2e kerstdag geopend met een speciaal

kerstmenu
per couvert

ƒ75.-
's Maandags gesloten.

RESTAURANl

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een

apart speciaalfondiie-restaiiranl
tol 45 nprsonen.

Gen. Cronjéstraat 14- Haarleni

Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

.DE GRAVIN'
' Romantisch eimeren bij kaarslicht

en levendepianoklanken of voor

uw receptie en partv.

Gravinncsleeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58
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Slechts vijftien dagen mmer in 1981

;
ZANDVOORT - De strandpachters blij- Gevaarlijk

'i
ken niet zo gelukkig met de aktivitcitcn

' van de visventers op het strand, tcnüiin-

, ste dat mag men concluderen uit het

jaarrapport dat door de Vereniging van
I Strandpachters Zandvoort over het af-

^
gelopen seizoen is opgemaakt.

' De pachters klagen over, respektieve-

< lijk, de strandvcrvuiling. overlast van

4 stank (de lucht van opgewarmde vis),

' terwijl men zich zorgen maakt over de
1 jrotc trakteren waarmee de visventers

"hun waren aan de man brengen.

.Bovendien is er kritiek op de dienst

• Publieke Werken die dit jaar erg laat in

.aktie kwam bij de reiniging van het

strand. Speciaal in het voorseizoen

werd deze hulp gemist. Ook het late

verblijven op het strand van de visven-

ters wordt door de strandpachters als

; ,,overlast" ervaren, omdat de pachters

•wél het strand schoonmaken, maar de
vi.sventers niet.

; Strandpolitie

,yit de diverse rapporten, onder andere

van de strandpachters, de watersport-

Vereniging en de reddingsbrigade,

komt duidelijk naar voren dat het

ipoiitietoezicht tekort schiet. Niet de
'werkzaamheid van het detachement,

maar het gebrek aan mankracht waar-

mee de politie kampt op dagen dat van

,,echt" strandweer gesproken kan wor-

den. Dit wordt door de diverse groepe-

ringen met ongerustheidge consta-

teerd.

'"Uit het rapport van de reddingsbrigade

; komt naar voren dat het strandseizoen

'i veel langer is dan de vier maanden dat

) de politie op het strand is gedetacheerd

• (15 mei/ 15 september). In maart en

;
ook oktober moest men ook voor

diverse gevallen in aktie komen, terwijl

; er nog politiebewaking was.

Ook door de strandpachtersvereniging
' wordt geconstateerd dat toezicht in de
periode maart/april, eerste helft mei,

geheel ontbrak, een periode waarin de
'. inbraken en vernielingen aan de strand-

1 paviljoens het grootste was.

; Terwijl door de watersportvereniging
' wordt gezegd dat door gebrek aan

mankracht bij de politie niet voldoende

toezicht op de naleving van de strand-

bepalingen kan worden uitgeoefend.

Voor kinderen zijn enkele malen le-

vensgevaarlijke situaties ontstaan, zij

kunnen nauwelijks alleen aan de water-

kant spelen omdat sommige auto's met
soms 50/ km uur tussen het publiek

rijden, in de meeste gevallen zijn de
auto's onbeladen" aldus de watersport-

vereniging.

Ook de strandpachters wijzen er op dat

het strand als cross /rallytcrrein wordt
gebruikt, nadat de dagtaak van de
strandpolitie is beëindigd. Het voorste'

van deze belangengroep is dan ook om
de voertuigen waarvoor een vergun-
ning is afgegeven te voorzien van een
grool, goed zichtbaar rcgislratiunum-

mer, mi.sschien dat hiervan een preven-
tieve werking uitgaat.

Ook in het voor- en naseizoen wordt in

toenemende mate het strand als recrea-

tiegebied gebruikt voor terrein- en
crossmotoren, een ontwikkeling die

door allen met de nodige zorg wordt
gezien. Strenge strandbcpalingen ten

aanzien van voertuigen, die voor het

gehele jaar gelden, wordt ook genoemd
als een mogelijkheid hier paal en perk
aan te stellen.

Zeilen en surfen

Het georganiseerd surfen en zeilen met
duidelijke veiligheidsvoorschriften is

dit jaar uitstekend verlopen. De vele

keren dat politie en reddingsbrigade te

hulp moesten snellen (reddingsbrigade

achttien maal aan zeilers, en éénen-

twintig maal aan surfers, de politie

verleende in totaal zes maal assistentie

aan surfers) betrof het mensen die

,,een dagje" Zandvoort op hun pro-

gramma hadden gezet. Ongerust wordt
door de diverse belangengroeperingen
geconstateerd dat speciaal het zeilen en
surfen in voor- en naseizoen gevaar

voor de onervaren watersporter ople-

vert. Voorgesteld wordt dan ook een
vaarseizoen in te stellen.

Konden en paarden

Problemen ook met de viervoeters op
het strand. Van de zijde van politie

wordt voorgesteld het gedeelte van het

strand aan de zuidzijde vijfhonderd

meter te verlengen voor hondenlief-

Striktere bepalingen voor ruiters, uitbreiding strand voor honden, strenger toezicht op crossen en uitbreiding

taak politie, voorstellen die vanmorgen in het raadhuis werden behandeld.

hebbers. Nu is hiervoor het gedeelte ter

hoogte van strandpaviljoens la t/m Ic

aangewezen. Dit gedeelte van de
strand sluit aan op het naakstrand,
waar het verboden is voor honden. Het
komt steeds voor dat bezoekers van het

naakstrand hun hond meenemen. Om
de klachten te verminderen wordt
voorgesteld om voor een gedeelte van
het naak strand het honden verbod op
te heffen.

Ook de ruiters maken het de politie

lastig. Speciaal in de wintermaanden
wordt er soms door onervaren lieden,

zelfs jongen kinderen op pony's in

galop, over het strand gereden. Om
hier enig overzicht in te krijgen wordt
door de politie gevraagd de ruiterveror-

dening zo te wijzigen dat alleen perso-

nen in het bezit van een geldig ruiterbe-

wijs afgegeven door de Nederlandse
Hippische Sportbond op het strand

mogen rijden.

Ook het parkeerprobleem op de stran-

dafgangen wordt door velen als onvol-

doende gekenschetst, en veranderingen
hiervan worden voorgesteld.

Veertien dagen zomer

Uit de rapporten blijkt dat ook dit jaar

niet van een mooi zomerseizoen ge-

sproken kan worden. Van 15 mei t/m
15 september (124 dagen) was het

slechts vcertiendagen mooi zomerweer,
onbewolkt met hoge temperatuur, 23
dagen goed weer, en de rest mag geen
naam hebben. 41 dagen matig (bevolkt

en kil), 28 dagen slecht (bewolkt met
buien) en 17 dagen zeer slecht weer.

De vergadering van het strandschap

wordt gehouden op 26 november in het

raadhuis en begint om 10.30 uur.

Nieuw in gesprek van de dag

draagt
len over

ZANDVOORT - De door de Canadees
Hordo aangekochte aandelen van de

Cenav zullen worden overgedragen aan

de stichting die als doelstelling heeft het

behoud van het circuit van Zandvoort,

en de Grand Prix voor Nederland:

Daarnaast zal de stichting de belangen

behartigen van de Nederlandse auto-

sport.

In het bestuur van de stichting zullen

vertegenwoordigers van de NAV, de

AANDACHT mAPTENZORG

;
ZANDVOORT - Zeker meer dan vijf-

i honderd bezoekers uit de gehele regio

Jen de gemeente hebben zaterdag een
1 bezoek gebracht aan Nieuw Unicum.
|Op ,,De Brink", de gemeenschaps-
ruimte van het bewonerscentrum, was

; het een gaan en komen van belangstel-

lenden, die allen een dokumentatiemp
ontvingen. Er waren diverse stands die

ieder een bepaald terrein op het gebied

^'an gehandicaptenzorg belichtten. Er
werden rondleidingen georganiseerd,

l
terwijl ook de film die werd vertoond in

de konferentiekamer van De Wulpen-
1 vleugel een groot aantal bezoekers

Irok. Deze film met de titel ,,Met het

. oog op de drempel" behandelt de

I
woonproblematiek van de mindervali-

< de, die ondanks een handicap, toch een
,' gewoon leven wenst te leiden. Enige
' zelfironie. en kritiek op de maatschap-
', pij die de zaken van bovenaf regelt

• voor de gehandicapten werden hierin
', naar voren gebracht.

zandvoorts
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Kantoor: Gasthuisplein 12,

tel: 02507-17166.

Postadres: Postbus 26,

2040 AA, Zandvoort,

Hoofdkantoor: Dorpsstr.8.

Aalsmeer, tel.: 02977-

28411.

Postadres: Postbus 264,
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uur.

Openingsuren Zandvoort: maan-

dag 13.00-16.00 uur; dinsdag

10.00-16.00 uur; woensdag 9.00-

12.00 uur; donderdag 10.00-

13.00 uur en 14.00-17.00 uur;

vrijdag 9.00-12.00 uur.

Klachten bezorging; vrijdagmor-

gen van 9.00-12.00 uur.

Uiterste inlevertermijn redactie

kopij: woensdagmorgen 10.00

uur.

Uiterste inlevertermijn adverten-

ties: woensdagmorgen 10.00 uur.

Geslaagde open dagen in Nieuw Unicum. Foto Europress.

Voor bewoners van Nieuw Unium is dit

onder andere de minimale huisvesting.

Deze komt voort uit het feit dat Nieuw-

Unicum nog steds i.en verpleeghuis

heet, waardoor per bewoner een op
een verpleeghuis afgestemd aantal vier-

kante meters woonruimte krijgt toege-

wezen.

Volgens direkteur Ton Smil is het

noodzakelijk dat van regeringszijde

aan de bestaande ..subcommissie aan-

gepaste woonvormen" van de interde-

partementale stuurgroep revalidaticbe-

leid (thans gehandicaptenzorg) een
nieuwe en duidelijke hindende op-

dracht wordt verstrekt om in overleg

met de bestaande woonvormen te ko-

men tot een samenhangend luiisves-

lingsbelcid niet één beleidsregie en een
éénduidige geldstroom.

Financiën

Ook werd vrijdagmiddag aandacht ge-

vraagd voor de financiële situatie van

de gehandicapte. Een groot probleem
voor hel zelfstandig zijn is, hoe rond te

komen van de ƒ 27Ü,— per maand die

uileindelijk overblijven. De bewoners
moeten meestal rondkomen van een
WAO/ AAW-uitkering, maar moeten
volgens de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten een bijdrage leveren voor
het verblijf in een wooncentrum. Wat
men dan uiteindelijk overhoudt voor
vakantie, hobby, verzekeringen, etc. is

te weinig. ,,Wat de overheid met de
ene hand geeft wordt met de andere
weer wi-ggenomen; de lichamelijk ge-

handicapte mens in een woonvoorzie-
niijg wordt bet kind van de rekening en
een wezenlijke voorwaarde om te kun-
nen wonen ontbreekt", aldus de notitie

van de vier bewonerscentra in het land.

Een afwisselend programma was opge-
steld niet demonstraties boogschieten
en tafellenniswedstrijden, en er was
genoeg gelegenheid om persoonlijk
kennis Ie maken mei deze woonvorm

voor gehandicapten, die niet voor niets

aandacht vragen voor de te krap beme-
ten vierkante meters kanieroppervlakte

die hen is toegewezen.

Ruimteprobleem

Ook op vrijdagmiddag werd door di-

rekteur Ton Smit aandacht gevraagd

voor de minimale huisvesting van de
bewoners. Dit geschiedde tijdens een

besloten bijeenkomst waan'oor verte-

genwoordigers van de ministeries van
volkshuisvesting en CRM, zieken-

fondsraad en werkers in de gehandicap-

tenzorg waren uitgenodigd. Deze ,,be-

sloten" open dag werd georganiseerd

door de wooncentra Anistelrade, Het
Dorp, het Zeehospitum uit Katwijk en
uiteraard Nieuw Unicum. Hiervoor

was een speciale notitie gemaakt, na-

melijk ..aandachtspunten", die, de

naam zegt het al, de aandacht vestigt

op de problemen waarmede de gehan-

dicapte die zelfstandig wil funktionercn

in de nwatschppij wordt geconfron-

teerd.

KNAC, de kamer van koophandel en

enkele commissarissen van de Cenav
zitting hebben.

Jim Vermeulen, direkteur van de Ce-
nav, zegt dat besprekingen bijna zijn

afgerond en dat deze stichting binnen

korte tijd met haar werk kan beginnen.

„Het voordeel hieiran is, dat de aande-

len zich niet in de partikulier bezit

vinden, zodat iedereen vertrouwen kan
hebben dat de gelden die beschikbaar

komen voor het doel ook daaraan be-

steed worden, ten tweede is het belang-

rijk dat een nationaal belang niet wordt
verdedigd door een buitenlander", al-

dus Vermeulen.

Dit werd vrijdagmiddag gezegd tijdens

de direkte uitzending van het NOS
programma ,,Gesprek van de Dag"
waarin het circuit en de daarmee sa-

mengaande problematiek aan de orde
was.

Onder voorzitterschap van Fred Rac-
kée ontstond een discussie tussen voor-

en tegenstanders van het circuit.

Opmerkelijk

Het tweede opmerkelijke punt tijdens

deze discussie was het standpunt van de
fraktievoorzitter van de PvdA van de
Zandvoortse gemeenteraad, die aan

het einde van de uitzending zei dat zijn

partij zich zou kunnen verenigen met
de handhaving van het circuit, mits de
woningbouw in de badplaats op gang
gebracht zou kunnen worden. Hij stel-

de hieraan een aantal stringente eisen,

waarvan de haalbaarheid gezien in het

licht van de toekomstige Wet op de
Geluidshinder toch wel uiterst klein

genoemd mag worden.

Voorstanders

Zoals viel te verwachten bevonden zich

in De Vijverhut veel meer voor- dan
tegenstanders van het circuit. Zo was

een door de NOS uitgenodigde tegen-

stander niet gekomen, wilde ook het

Anti Circuit Comité geen acte de pré-

sence geven, zodat men behalve een

vertegenwoordiger van de Werkgroep
Huisvesting aan de zijde van de tegen-

standers twee fractievoorzitters van de

motieondersteunde partijen had uitge-

nodigd t.w. Richard van As en Nel

Vreugdenhil.

Als voorstanders be\oiiden Jim Ver-

meulen, Jan Lammersen Charles Moe-
renburg zich in het panel, terwijl diver-

se groeperingen en particulieren (Jan

Jongsma (VVD) en Gert Toonen
(PvdA) zich via de interruptiemicro-

foon in de discussie mengden.

Mocht dit programma er toe geleid

hebben dal de luisteraars in het tand

enig inzicht hebben gekregen in de

circuitprobiematiek, voor de Zand-

voorters waren alle vóórs en tégens

gesneden koek.

Nieuw kan tenminste niet genoemd
worden het standpunt van Jan Laui-

niers die als één van de oplossingen

verplaatsing van de sportvelden vanuit

het dorp naar het binnnencircuii gat.

Wél nieuw waren de cijfers van VVV-
direkteur Hilbers die zei te kiuinen

aantonen dat het Grand Prix weekein-

de in Zandvoort gezorgd had voor een

inkomsten aan logiesgeklcn van

ƒ 150.000,-. In totaal, met logiesgclden

uit de gehele regio inclusief Zandvoort

en Amsterdam, bleek het Cirand Prix

weekeinde goed-te zijn geweest voor

een bedrag van-/ 510.000,-.
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Bouwbond-jubilarissen

De Algemene Bond v.m hnuwiii hci

ders Ie Zandvoort beeft bi| riuMuli'

van de afdelingsvoorzitter <lc luci

Jaap Koning, vrijdagavond met cni;i

ceremonieel zilveren en goud'jii ju-

bileumspelden uitgereikt aan iK- k
den die daarvoor In aaiimcrkiii::

kwamen wegens langduris: lidmaai

schap. Deze jubilarissen wj.rcn ilc

heren \V. Bakkenhoven. Diiinstraai

4. C. Kautman Pasteurslia.ai 25. H.

KautMian C'elsiusstraal 72 K. van

der Muulen Bilderdijkvtra.al 2-1, V\'.

Paap Büderdijkslraat }. II. icrol

Pakvekistraat 4 en 11. Hol van

Leeuwenhoekslraal 5. flc oiuler-

scheidingen werden door soor/iitci

J. Koning na een hanclijkf cv

s\mpathieke Toespraak uileoiciki.

De avond werd daarna \cuicr be-

steed mei hel aan/i!ien a.in i cii

voortrcftelijk diner wrzorgc! liooi

de directie van hotel Inicriakcn .lan

de van Speijksiraas vanzclfsprck'^ntl

onde' het ophalen van talrijke her-

inneringen uit lang vervlogen tij-

den.

Dobberend voor Hio

Na achttien dagen te hebben ilooi-

gebracht in Rio de Janeiro is on/e

zeezeiler Kees Visser met z"n zeil-

jacht de Vrijheid 1! dondenlagnior-

gen om halftwaalf vertrokken \oor

z'n grote oversteeek van ruim 4.DUO

mijlen naar Kaapstad. Maar het zit

hem niet mee tot nu toe volgens de

telefonische berichten die z'n ou-

ders van hem doorkrijgen. Er is

vrijwel geen wind en een sterke

sroom, die hem praktisch geen me-

ter vooruit brengt. Zodoende hli)ft

hij steeds in de buurt van Rio de

Janeiro. Die stroom houdt hem in

de buurt van Argentinië, maar des-

ondanks heeft hij goede hoop, dal

een wcersomslag ervoor zal kunnen
zorgen dat hij zijn plan, om nog

voor de a.s. Kerstdagen in Kaapstad
aan te komen, zal kunnen uitvoe-

ren. Alle post, die men hem gezon-

den heeft naar Rio, -en dat was heel

wat- heeft hij ontvangen, waarvoor
hij gaarne zijn dank betuigt. Hel

geeft enorm veel steun, dergelijk

medeleven te ondervinden. Hij

vraagt nu om Kerst, of Nieuwjaars-

kaarten te willen zenden naar z"n

volgend adres, dat is mr. Kees
Visser, zeiljacht Vrijheid II, Jacht-

club Royal Café, Kaapstad. Zuid
Afrika. En nu de eerstkomende
weken, wanneer alles goed blijft

gaan, niets dan water en hopelijk

een gunstige wind. We leven met je

mee Kees. want vinden het een

kranige en gedurfde onderneming,

zo helemaal in je eentje. Zet deur!

We wensen je allemaal heel veel

sterkte en laat de moed niet zakken!

Oranjecomité

Het comité ..Viering Nationale

feestdagen" komt op dontlerdag-

avond 26 november a.s. om .S.llO uur

weer in vergadering bijeen, in hotel-

restaurant Keur aan de Zeestraat.

Een der voornaamste punten van

bespreking zal zijn het bestuurs-

voorstel, om de naam van het Comi-
té te veranderen in ..Oranjeeonii-

té." Verder zal het onderstaande

programma voor Koninginnedag

1982 een onderwerp van bespreking

vormen.

Anders dan anders

Het Comité Viering Nationale

Feestdagen overweegt de volgende

evenementen op touw te /ellen.

Kinderspelen, kiiiderkerniis. rom-
melmarkt, discomuziekuitvoeringen

('s middags voor de kinderen en
's avonds voor de rijpere leugd)

zaklopen, verloting met rad \aii

avontuur, een fakir, die op spijkers

slaapt, alsmede een kwis voor de
rijpere jeugd, waarbij haar ken.nis

omtrent hel koningshuis wcirdt ge-

test. In dit verband zij nog veriiielil.

dat van 26 april t.'m 2 mei i ',s2 m
hel CuUureei Centrum een lenieron-

stelling, getiteld ..X'orstinneii iii

Nederland !8S(l-rJSII /ai woukn
uehouden. Het helreli luer een

1 1\ er/ielii v an Je re':<.'r:n

v.ii) lie ! ii'!'i;u;en I .ri:,.a

II. Ui

' ai'i tl; pi.-a'^.el!
I

r.e ih... \ • >.--y. ':\ il: :.
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SINTERKLAAS IN

ZANDVOORT

KADO-FESTIVAL
Natuurlijk bij:

BAKELS
O.a.:

LEDERWAREN
KRISTALLEN VAZEN
ROYAL-ALBERT
MINIATUREN
ALLES VOOR FOTO EN FILM

Kerkstraat 29-31. telefoon 02507-12513

Het Kastenhuis
Grote Krocht 25, telefoon 17751

Voor de feestdagen nog in huis zo'n prachtige

plavuizen tafel

Extra Sintaanbieding

Anaïs Spray 16.95

en 10% korting
Op Èstée Lauder, First, Opium, Paco Rabanne,

Nina Ricci, Aramis, Chanel, Christian Dior etc. etc.

Spaar onze bonnen
Bij f 100.- aan bonnen, f 3.- retour.

(Uitgezonderd geneesmiddelen)

Drogisterij De Gaper
Kerkstraat 36

250.-

Bij

Autobedrijf

Zandvoort

koopje geen
kat in de zak!

Kamerlingh Onnesstraat 23,

Zandvoort.

.^.y X

'Pr

KADO-IDEE
van uw ijzerhandel

Sandvik zaag ^^ ^^
van 26.50 voor (fcZi.wO

Stabiia waterpas»^ ^^
van 26.50 voor «fe«..09

KaeCO kast van 41 .30 voor MvS.Uö

Versteege ijzer
Pakveldstraat 19, Zandvoort

De Sint was op zoek
en hij vond het bij de kaashoek

Het is leuk om te geven
wanneerje gezond wilt leven

Het was een leuke opgemaakte mand
met lekkere dingen uit het gehele land

De kaashoek
Haltestraat 38, Zandvoort

JL

:tri I

^

Voorgesneden

randrokken

v.a 17.50
Div. confectiestoffen per meter

Nieuwstraat 4

Clubtassen
Sporttassen ipuma)

Sportbroekjes 2 voor

Voetbalschoenen
Sportschoenen wit/zwart 49

27.50

25.00

15.00

15% korting

95 42.50

\\

Div. krachtsportartikelen - schaatsen - sleeën - mutsen
sjaals - wanten - handschoenen

Sl^eiB':Uw adviseur op het gebied van
sportartikelen, sportkleding en vrijetijdskleding

Haltestraat 35 - Zandvoort - Telefoon 02507-15986

Een ongekend groot aantal

speciale Sint kado's tegen
speciale prijzen van bijna

alle grote

Franse parfumhuizen.

Originele

Nina Ricci

zakdoek

Nina Ricci

EDT spray 1 7 QC
vanaf # u%9%i

12.50

Drugstore Moerenburg
Haltestraat 8. Zandvoort

Mlil^!l^lM̂ &WMfXM,^BHSS<a^Sl

IlièrsieëieM

I'iikvcldsiriiat 21 /.«ndvDort.
'IVI, 02507 \2-Mh

^ :ilutqlieari|f^

r0k^ ~"^ï

'akvcldslraal 21 Zandvoort.

'IVI. 02507 12;Mr)
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ZEESCHUtMERS GAAN ONVERDROTEN VOORT

emsters bij

ste tien van Nederland
ZANDVOORT - Ria Willemse en

Petra Hillenius bereikten met snelle

tijden de toptien van Nederland.

Drie waterpoloteams sturen tegen-

tanders met 8-2, 12-1 en 16-0 verlies

naar huis. De Zeeschuimers scoren

landelijk het hoogst in de vereni-

gingskompetitic en puntentelling.

Dit zijn de belangrijkste resultaten

van het afgelopen weekend.

Pelra Hillenius,

toekomst

de Zeeschuimster met

Ria Willemse, aie eerste werd

Op vele fronten en vaak gelijktijdig

hebben De Zeeschuimers op bijzonder

hoog niveau strijd geleverd met de
afdelingen wedstrijdzwemmen en wa-
terpolo. Zaterdag in Schagen bonden
De Zeeschuimers de strijd aan met de

absolute nationale toptijden. Er werd
gezwommen onder het toeziend oog
van bondscoach Bert Sitters om plaat-

sing voor de Europa-cup half december
in Engeland. Ria Willemse en Petra

Hillenius slaagden erin om zich op de
eerste twee plaatsen van de nationale

ranglijst te nestelen op het onderdeel

200 m schoolslag voor dames. Ria

zegevierde in de prachtige tijd van

2.37.2; Petra volgde met 2.39.5 waar-

mee zij bovendien het ruim zes jaar

oude nationale iecftijdsrecord van

,,Split"-gangster Mariska van der Lin-

den ruim verbeterde. Ria bleef met
haar 2.37.2 maar net boven haar eigen

nationale senioren- en aspirantenre-

cord van 2.36.9, bereikt in maart 1980

Schakers nog Steeds

bcvenaar^

ZANDVOORT - Afgelopen vrijdag-

avond heeft het tweede team van de

Zandvoortse schaakclub in een uitwed-

strijd tegen Kijk Uit uit IJmuiden

genoegen moeten nemen met een pun-

tendehng van 4-4. Door dit resultaat

blijven ze toch nog ongeslagen de

ranglijst van de regiocompetitie aan-

voeren.

in Tilburg. Ook Marjolein Phaff wist

zich met een nieuw persoonlijk record

van 2.44.9 zeker van een plaats bij de
Nederlandse toptien.

Bij de heren werd de zieke Mare
Hommes geklopt door de langebaan-

kampioen van Nederland Ron Phaff

met 2.32.5. Mare liet de klokken stil-

staan op de goede tijd van 2.33.5.

Bovengenoemde vijf jongelui plaatsten

zich bovendien voor de nationale win-

terkampioenschappen in maart 1982 en
zijn daarmee de eerste Zeeschuimers
die zich bij de toptien van Nederland
zwommen.
Ook andere Zeeschuimers boekten tij-

dens deze wedstrijden prima resulta-

ten, zoals Nico Wempe op de 400 meter
wisselslag persoonlijk en de 200 meter
rugslag, Jaco Koming met twee nieuwe
clubrecords, terwijl Fernando Heero-
ma, Linda Schuiten en Onno Joustra

met schitterende persoonlijke records

het Zeeschuimers-sukses in Schagen
kompleteerden.

Waterpolo

In zwembad De Duinpan in Zandvoort
werden er gelijktijdig met het wed-
strijdzwemmen in Schagen waterpolo-

wedstrijden gespeeld. Het jongensteam
wist met maar liefst 16-0 Nereus uit

Koog aan de Zaan te verslaan. De
score werd geopend door Jan Willem
Luiten, waarna Ruud Heeroma en
Antoina Flori de eerste speelperiode

afsloten met een 6-0 voorsprong. In de

2e periode kon de aanvallend ingestel-

de verdediger Harald Herwarth 3 doel-

punten scoren, terwijl Ruud Heeroma
en Antoine Flori geen enkele moeite
meer hadden om de eindstand op 16-0

te brengen. Topscorer was Ruud met 7

doelpunten.

In de wedstrijd van het meisjesteam

tegen DWT uit Haarlem was vooral

Emmy Koning zeer op dreef en scoorde

7 van de 12 doelpunten. Dank zij goed
samenspel van het hele meisjesteam

wist Ingrid van de Fits, Annet ter

Heyden en Laura Hendrikse de totaals-

C/Wver/e^irie)

UW foto wordt
afgedrukt op 9 x 9
of 9 X 13 cm, met
daarbij een voor-

bedrukt kerst-en

nieuwjaars wens.
Inclusief de
enveloppen
(minimaal 10 sts.)

heil het bij

Hoofddorp: Marktlaan 55 / Zwanenburg: Dennenlaan 19 /

Zandvoort: Burg. Engelbertsstraat 21 /

Nieuw Vennep: Hoofdweg 1185.

core van 12-1 te bereiken.

Het herenteam, spelend tegen NVA-
HHC uit Haarlem, toonde zich de
meerdere met een duidelijke overwin-

ning van 8-2. Ralph Kras wist vele

malen de tegenstanders te verbazen

met zijn gecamoufleerde schoten en
scoorde dan ook terecht 3 prachtige

doelpunten. Opvallend was het harde

werken in het water van Robert Arens,

die steeds weer door snel en goed
opzwemmcn gaten in de verdedigin'

trok waarvan Coen Lucas, Frank Phili

poom en Ruud Luttik dankbaar ge-

bruik maakten. Zonder de verdedigen-

de lijn te kort te doen bleek de aanval-

lende stijl van De 2^eschuimers en het

goed kombineren een suksesvol recept.

Wedstrijden

Na de drukke zaterdag verschenen De
Zeeschuimers zondag aan de start voor

de wedstrijden om de landelijke kom-
petitie in zwembad De Duinpan. Deze
ontmoeting tegen De Meeuwen uit

Diemen, ZNA uit Amsterdam eri De
Swaenen uit Zwanenburg, was van

groot belang voor de komende promo-
tie van De Zeeschuimers, omdat deze

ploeg na de eerste ronde 14 dagen
geleden fier het landelijk klassement

aanvoert in een nieuw rondcrecord.

Deze tweede ontmoeting in eigen huis

betekende voor alle Zeeschuimers de
mogelijkheid om voor eigen publiek te

schitteren. En dat deden zij dan ook,

want een lange reeks van persoonlijke

en clubrecords sierden het uiteindelijke

resultaat, waardoor De Zeeschuimers
wederom een nieuw nationaal rondcre-

cord konden vestigen.

Tot bijzonder grote hoogte stegen de
allerjongsten,- waarbij Jaco Koning,

Mare Flori, Erik Wempe, Linda Schui-

ten, Marja Molenaar en nieuwkomer
Kim Bos sf>otten met alle gevestigde

tijden. Zij lieten stuk voor stuk de
klokken stilstaan op tijden, die in het

nog zeer recente verleden in deze

leeftijdsgroepen voor onmogelijk wer-

den gehouden.
Antoine Flori stak de voor onverslaan-

baar gehouden Nico Wempè naar de
kroon bij de jongens onder de twaalf en
zwom zo'n geweldige tijd, dat hij daar-

mee zijn kandidatuur voor de komende
nationale kampioenschappen stelde.

Naast dit tweetal zwom ook Wander
Halderman, de technisch voortreffelijk

ogende stylist, persoonlijk record na
record. De coryfeeën van Schagen hiel-

den zich wat op de vlakte. De anderen
kregen hierdoor meer de gelegenheid

Sterk herstel SC
Hong Kong
AMSTERDAM - In een bijzonder

enerverende zaalvoetbalwedstrijd heeft

SC Hong Kong met 5-4 gewonnen van

Ellerman. In de tweede helft keek
Hong Kong nog tegen een 4-1 achter-

stand aan, maar met een fantastisch

slotoffensief wisten zij de overwinnin-

gen alsnog te pakken.
Ellerman kwam in de openingsfase

verrassend voor de dag. De Amster-
dammers namen snel een 3-0 voor-

sprong. Nog voor de rust bracht Chris

Jongbloed 3-1 op het scorebord.

Direkt na de doelwisselling leek er

weinig hoop voor de Zandvoorters te

zijn, toen Ellerman 4-1 scoorde. SC
Hong Kong moest toen komen en deed

dat dan ook. met prima en zeer snel

zaalvoetbal werd Ellerman defensie

keer op keer uiteen gespeeld en door
doelpunten van Marcel Schoorl, twee-

maal Menno Visser en Frank van San-

ten, werd de 4-1 achterstand omgezet
in een 4-5 overwinning. Een overwin-

ning die zeker niet meer verwacht was,

maar toch dik verdiend.

Uitnodiging

Tsvee spelers van SC Hong Kong zijn

geselecteerd voot het Haarlemse zaal-

voetbalteam. Chris Jongbloed en Eddy
Steffers spelen a.s. vrijdag in Hoorn
om 19.30 uur een wedstrijd tegen het

selectieteam van West Friesland.

Remises voor

hockeyteams
ZANDVOORT - Zowel de dames als

de heren van Zandvoort hockey kwa-

men niet verder dan een 1-1 gelijkspel

tegen respectievelijk Voordaan en

Wecsp. De heren speelden een vrijwel

gelijkopgaande strijd tegen Weesp.

Het geroutineerde Weesp gaf Zand-
voort bijzonder goed partij en zorgde

voor één treffer, waartegenover een

doelpunt van Gijs Stcrenburg. De 1-1

uitslag gaf de verhouding goed weer.

De dames speelden ondanks het

zachte en .spekgladde veld weer als

vanouds. Een op de overwinning ge-

brand zijnd Zandvoorts team, kwam fel

uit de startblokken en schiep zich

diverse kansen. Ineke Lach de Bère

schoot de bal hard in, maar helaas werd
het doelpunt om een dubieuze buiten-

spelpositie afgekeurd. Het doelpunt

kon toch niet lang uitblijven en het was
opnieuw Ineke Lach de Bère, die een

kans wist te verzilveren, 0-1.

Na de rust kwam Voordaan sterk

opzetten wat met nog 15 minuten te

spelen een vclddoelpunt opleverde, 1-

1. Zandvoort trachtte in de slotfase

alsnog de winst te pakken, doch de

Voordaan verdediging week niet.

om eruit te springen. Fernando Heero-
ma greep wederom zijn kans. Voor de

5e maal in zeer korte tijd een nieuw
persoonlijk record op de 100 meter
vrije slag, ditmaal in 1.03.9. De uit-

schieter van de dag kwam evenwel voor

rekening van kunstzwemster Annet ter

Heyden. Opgetrommeld om de wed-
strijdzwemploeg aan te vullen, klopte

zij in een rechtstreeks duel Petra Hille-

nius op de 100 meter rugslag in de
fraaie clubrecordtijd van 1.18.8. Daar-
mee verbeterde zij het al jaren oude
clubrecord van Baquitta Koning royaal

en deed zij iedereen in verbijstering

zich afvragen waarom niet meer zwem-
training met zoveel talent. Militair

Ralph Kras kwam, zag en gaf les. Met
twee schitterende tijden maakte hij

duidelijk er nog volledig bij te horen.

Ook de altijd spectaculaire estafette-

nummers konden De 2Leeschuimers

niet ontgaan, waarmee in het eindklas-

sement gerekend over heel Nederland
een nieuw ronderecord in de vereni-

gingskompetitie werd bereikt. Op dit

nivo en met deze inzet zijn de promo-
tiekansen voor De Zeeschuimers opti-

maal te noemen. Aanstaande zondag
treden De Zeeschuimers aan voor wed-
strijden in het kader van de nationale

jeugdkompetitie.

Succes voor

turnsters OSS
ZANDVOORT - De Zandvoortse
turnsters van OSS hebben in Hoofd-
dorp enkele successen geboekt tijdens

de door de Turnkring Noord Holland

Zuid georganiseerde wedstrijden.

De jongste meisjes behaalden met 32.3

pnt. de derde plaats op de evenwichts-

balk, terwijl de oudste meisjes met 35.5

pnt. tweeden werden.

De gezamenlijke selektieploeg van
OSS behaalde de eerste prijs (15.7 pn.)

na een voortreffelijk uitgevoerde oefe-

ning op de lange mat.

Onderlinge wedstrijden

De jaarlijkse onderlinge wedstrijden

voor de meisjesgroepen van OSS wor-
den op de gewone lesavonden gehou-
den en wel op 10 en 14 december a.s.

De selektiegroepen zullen in het begin

van 1982. uitmaken wie in het bezit

komt van de jeugdbeker, en de Nawijn-
beker.

Vanavond brengt St. Nicolaas een
overwachts bezoek in de turnzaal bij de
jongsten, peuters en kleuters van de
gymnastiekvereniging.

(Advertentie)

Winst vo

ZANDVOORT - TZB heeft revanche
genomen op DSC'74 2 voor de eerder In

deze competitie geleden nederlaag. Nu
moest DSC met 3-0 bulgen voor een

vooral in de eerste helft schotvaardig

TZB.

De Zandvoorters namen meteen het

initiatief en met fel spel werd DSC'74
onder druk gezet. DSC kon aanvallend

weinig gevaarlijk worden door de aan-

houdende golf van aanvallen op het

eigen doel. In de 15e minuut was het al

raak. Een door Ab Bol ingeschoten bal

werd geblokkeerd en kwam voor de
voeten van Cees Sebregts die 1-0 liet

aantekenen.

Het Zandvoortse offensief hield aan en
vijf minuten later was het 2-0. Edwin
Miezenbeek brak op rechts door en gaf

een gave voorzet die door Roy Auber-
len keihard werd ingeknald. Nog was
het niet genoeg. DSC'74 kon niets

inbrengen tegen het TZB-geweld, en
nog voor de rust was de 3-0 stand

bereikt. Leen Bol speelde Cees Se-

bregts aan die zich knap vrijspeelde en
uit een zeer moeilijke hoek 3-0 scoor-

de.

Slechts zelden kwam DSC'74 na deze
achterstand over de middenlijn. Deze
uitvallen werden echter bekwaam of>-

gevangen door doelman Huub Hale-

wijn. Na de rust was TZB ucn stuk

minder. Nu kwamen de Haarlemmers
meer aan bod, doch Huub Haicwijn
verrichtte in het Zandvoortse doel vele

fraaie reddingen. TZB kwam niet VLiak

in de aanval. Eenmaal brak Ab Bol
door maar hij werd in het strafschopge-

bied gevloerd. De toegekende straf-

schop werd door Henk de Reus geno-
men, doch deze zag zijn inzet gekeerd.

DSC'74 bleef in de slotfase tevergeefs

strijden voor het verdiende tcgenpunt.

Er kwamen wel kansen voor de Haar-
lemmers, doch zij wisten er geen raad

mee.

fSffg

ZANDVOORT - Na de vijfde compe-
titie-avond bij ZBC is het ki>ppcl me-
vrouw De Leeuw.' hr. Braun eersie

geworden in de A-lijii (d.i.l V; ) terwijl

de familie Spiers tweede werd met
57.M';;-.

In de B-lijn waren hel de lieren de

Leeuw-Ipeiiburg die eerste werden,

vóór de dames Kerkniaii-Kiewiet. die

met 5K,93'.'' genoegen moesten nemen
met de tweede plaats.

He! koppel mevr. Lenternian-hr. Baan
wist in de C-lijn de eerste plaats te

pakken met 56.S.'ï'.c, juisi vocir Ar.

heren Osenasek-de Vries, die tweetie

werden met 5(i.2'ri'''( .

In de ranglijst van de lopende eomficii-

tie zijn in de A en de B-lijn veranderin-

gen gekomen. In de A is nu de boven-

ste plaats voor het koppel mevr. De
Lccuw-hr. Braun, lerv.ijl de fam.

Spiers zich op de tweede plaats wist te

handhaven. In de B-lijn namen de

heren !penburg-de Leeuw een sprong
van de derde naar de eerste plaats, met
een duidelijke voorspronr. op koppel

nr. twee de heren Cmmen-Heilker.
Aan de top %an de C-lijn kwam geen

verandering. Eén staan daar de dames
Bos-Schouten en twee het koppel
mevr. Lenternian-hr. Baan,
Met spanning wordt nu uitgezien naar

de uitslag van de zesde en laatste

wedstrijd van deze competiiie. want
dan valt de beslissing over de promotie
en/of degradatie.

Yogacursus
ZANDVOORT - Bij voldoende be-

langstelling wil Gonny v. Huystee-
Erisman een yoga-cursus starten in

wijkgebouw 't Stekkie. De lessen zul-

len dan zijn op woensdag van 9.30-

10.30 uur en dinsdag van 16.30-17.30

uur.

Voor geïnteresseerden is er de moge-
lijkheid een vrijblijvende kennisma-
kingsles te volgen.

Voor nadere informatie kunt u bellen:

17889.

Op heterdaad betrapt

ZANDVOORT - Zaterdagnacht wer-
den twee Zandvoortse knapen van 16

en 19 jaar vrijwel op heterdaad betrapt

bij het stelen van een krat bier. Bij

huiszoeking door de politie bij een van
de jongens werden nog eens vijf krat-

ten pils aangetroffen. Deze kratten

werden door hen weggenomen uit een
steegje achter een groentewinkel aan
de Grote Krocht.

VOLENDAM - Tegen het onderaan
staande Volendam is Zandvoortmeeu-
wen er niet in geslaagd om de volle winst

te pakken.In een slechte en te harde
wedstrüd deelden de Zandvoorters de

punten (1-1). Drie spelers moesten het

veld voortijdig verlaten, waaronder de
ZandvoortmeeuH'en speler Duncan
Pratt.

Het is een wedstrijd geworden waar-
in veel gepraat werd, wat het spelpeil

niet ten goede kwam. Zandvoortmeeu-
wen kwam direct dicht bij een treffer,

doch een fraaie kopbal van Duncan
Pratt ging rakelings naast. Na het

sterke Meeuwen-begin was het Volen-
dam dat meer in de omgeving van het

Zandvoortse doel kwam. Er werden
veel vrije trappen op het doel van Eddy
Steffers genomen, maar deze gingen
naast of strandden in de muur. Bij een
snelle Volendam-aanval moest de goed
spelende Bert Leijenhorst ingrijpen om
onheil voor Zandvoortmeeuwen te

voorkomen.
Na de 0-0 ruststand trok Volendam

opnieuw ten aanval. Het overwicht

resulteerde in een aantal kansjes, doch
resultaat wierp het niet af. In de Se

minuut was het verrassend dat Zand-
voortmeeuwen de leiding nam. Een
hoge voorzet leverde een kopduel op
van Duncan Pratt en een Volendam-
verdediger, die de bal in eigen doel

kopte. 0-1.

Lang heeft Zandvoortmeeuwen niet

kunnen genieten van de voorsprong,

daar in de volgende minuut de gelijk-

maker al achter Steffers lag. De Volen-

dam-spits slalomde door de Zandvoort-
se defensie en scoorde beheerst, 1-1.

Steef Water moest in het Meeuwen-
team plaats maken voor Frans Mak-
kau, waarna zich een meer spannende
dan goede wedstrijd ontwikkelde. Bei-

de teams maakten vele overtredingen,

waardoor de scheidsrechter genood-
zaakt was op te treden. Twee spelers

van Volendam en een van Zandvoort-
meeuwen haalden het eindsignaal niet.

Door ruzies en hard spel moesten zij

vertrekken.

Zandvoortmeeuwen had de beste

mogelijkheden om met de winst te gaan

strijken. Inzetten van Frans Makkau en

Rob Buchel waren echter net iet zuiver

genoeg. Volendam kon slechts op de

been blijven door vaak aan de noodrem
te trekken. Eenmaal ontliep Kees
Bruin de Volendam-defensie en kwam
alleen voor de doelman, zijn inzet ging

echter hoog over. Het was de laatste

mogelijkheid, waardoor de stand 1-1

bleef.

Heren geen partij voor Cazuz

Sporting OS

ZANDVOORT - De volleybalteams van
Sporting OSS hebben jl. zaterdag niet

voor ovenvinningcn kunnen zorgen. De
dames verloren na veel spanning in v^f
sets (2-3) van VCH en de heren kwamen
geheel niet in het stuk voor en werden
met 0-3 door Cazuz van het veld ge-

veegd.

De wedstrijd tussen Sporting OSS en
VCH uit Hoofddorp kenmerkte zich

door de vele lange en leuke rallys.

Tussen beide teams bestond weinig

krachtsverschil, waardoor de winst

even zo goed naar Sporting OSS had
kunnen gaan, doch VCH was iets

gelukkiger en maakte bij het serveren

minder fouten dan de Zandvoortsen.

In alle vijf sets ging de strijd gelijk op.

VCH nam in de eerste set wel snel een
0-6 voorsprong, maar Sp. OSS streed

verwoed om het goed smashende VCH
van punten af te houden. Het opvangen
van deze sinashes verging Sporting

steeds beter en zodoende haalden zij

op tot 4-6. VCH maakte in deze fase

echter iets minder foutjes en profiteer-

de wat de stand deed oplopen tot 5-9.

Coach Akkerman nam een time-out

waarmee de rust in zijn team terug

kwam. Beide teams streden fel om de
punten, die moeizaam op het scorebord
kwamen door de vele surve-wisselin-

gen. Sporting OSS kroop toch lang-

zaam dichterbij. Goed opvangen van
VCH smashes door Patricia Boerée en
prima smashes van Riet Vossen brach-

ten de Zandvoortse dames terug tot

11-11. In een .spannende slotfase wist

VCH toch weer een voorsprong op te

bouwen en bij 11-13 leek de setwinst

voor de gasten in het verschiet te

liggen. OSS bleef rustig spelen, raakte

niet in paniek en kwam tot een 14-13

voorsprong en pakte even later zelfs de
setwinst door een goed geplaatste bal

van Riet Vossen, 15-13.

Verraderlijk

Sporting OSS ging in de tweede set

direct fel van start en door verraderlij-

ke .survcs van Marja v.d. Lugl verovcr-

'S»

^^v^ '«.<

Het blok van Zandvoort in de verdediging. (Foto: Huropressl.

de zij een 4-1 voorsprong. Oiik tui vele

leuke en lange rally's. VCH gmi: beter

spelen en zette de achterstand snel om
in een 6-9 voorsprong, die hei met

meer prijs gaf. OSS kwam wel tot ^"^Al

terug maar het kruit in de/e set w.is

verschoten. Ondanks goed weik van

Joke Van Dam werd het ^-\> voor

VCH.

Sp. OSS kwam ook in de derde set

prima uit de startblokken. Door goede
en keiharde .smashes van Coby Schui-

ten liep OSS via 3-1 naar 7-^ uit. De
strijd bleef een open karakter houden.

Ondanks de 7-4 voorsprong van OSS
gaf VCH niet op en in een mum van

tijd gaf de score een geheel ander

gezicht te zien, \'C\\ leidde met 7-9,

doch nu was OSS weer aan de beurt om
punten te scoren, wat zij dan ook niet

nalieten, 9-9, De sel liep gelijk op lot

13-13. maar Sporting OSS deelde de

beslissende tik uit 15-13,

VCH moest de vierde set winnen om
een \'ijfdc en beslissende set Ic force-

ren. Van het begin af nam VCH de

leiding, via l)-3 en 5-9 kwam Sporting

OSS onder aanvoering \an Thea Terol

en Riet Vossen nog wel tervig tot 10- 10,

maar het verwerken van de achterstar.d

had OSS te veel kracht gekost, VCH
won met 11-15.

De vijfde set moest de beslissing bren-

gen, OSS greep snel een 4-0 voor-

sprong, maar kon deze ondanks goede

kansen niet uitbreiden. Diverse malen

werd de survc herwonnen, maar even

zovele malen ser\'eerden de Zand-

voortsen in hel ni';. \'Cli kwam terug

tot 4-3, doeh door een .goetl blok van

o.a, Ella Sebregts en .Marja \.d. Lugl

hervond OSS zich en liep uit tot ll)-6.

Om onbegrijpelijke redenen lukte het

hierna niet meer. SpoMing OSS moest

met lede ogen toezien hoe de Hoofd-

dorpse dames tot 10- ld terug kwamen.
Coach .'\kkermans Miurde /i|n dames
in een tmic-oiu nog ec'.v.iiaal aan, doch

in een spannend skngeveclu kwam ÜSS
de inzinking niet niccr te bo\en. Via

lll!,^ pakte N'Cll met 10-l.S de zege,

Hsren

'.")e heren die op een veUt naast de

dames speelden belioeti.lcn \'ecl korter

in (iet veld Ie st.i.ui. Hadden tie d.ime^

\()or hun wedstriid meei i.lan iwee uur

nodig, de heren uaren binnen hel uur

uitgespeeld. Tegen een goed speleiui

Cazuz heelt Sporliiig OSS geen ino-

nient kunnen imponeren. De gasten

lieten met (raai opgezette aain.iileii en
even zo fra.iie en hartle smashes een

prima spelletje zien waar OSS hel

antwoord schuldig op moest blij\en.

Na de eerste set met 15-^ verloren te

hebben leek het in de tweede set wat

beter Ie gaan. Sporting OSS gaf nu vv;it

beier tegenstand maar kon de 15-S set

nederlaag niet omlopen.
Ook in de laatste sel was bel krachts-

verseliil te grool, C~a/u/ liad in koile

tijd de wedstrijd beslist, OSS kon
sleclits zelden tot goede aainallen ko-

men en streed voor een \eiioien za.il-,

.

Met LS-S besliste Cazuz de ongeliJKe

strijd.
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Becopü
BF
Chicco

JLB 4r'
Pent Baieau
Pointer

Rif/e

Baby^oed
Babyschoenijes

Badjassen

Jurkjes

MaUlo Is

Nachthemden
Pyjama 's

Skipakjes

Sokken
enz. enz.

J ^

rvnóJb

.AVAOt^""'
,oot

J

f

\
C£C^

\ Oi

aranka modes

AV^tS'

KKRKSTRAAT 19 parterre - 2042 Jl) ZANDVOORT
TEL. 02507 - 1 29 49

üaj-elijks open van 10.00-18.00 uur.

Zondags van 13.00 tol 18.00 uur.

\

-0%

Belchic

Bellissima

Claire Modes
•^DiBari
Mondi
Tripper

Suku San

>,^^ Blazers

• Blouses

Bonneterie

Broeken
Japonnen
Rokken
Truien

Enz., enz.

400/0 50%

Te koop

Ford Transit

bestel
t.e.a.b.

Te bevragen:
telefoon 17784.

Snackbar

landvtmn

B DeFrietpot U
h Vondcllaiinlll fv Zelfgemaakte

frites

Per direct, voor

perrr\anente bewoning
TE HUUR

AANGEBODEN

2-kamerflat
aan Boulevard.

f 950.- per maand, incl.

Br. onder nr. Z-5G6,

bur. v.d. blad.

Djfcli-k.iiptn V it i; <IJ iiiir IJ

voor al uw kledingreparatie.

Ook voor bont.
LAAN VAN ANGERS 83 - TEL. 023-331356.

Prijsopgave vooraf;

het werk wordt gehaaid en gebracht.

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeof>athie.

Haltestraat 8,

Zandvoort.
tel. 02507 -161 23

Irimsaloo Ellen

U. Friedhoffplein 10

2042 BN ZanrJwnort

Telefoon 02507 - 12773.

Te koop aangeboden

Benraad Gashaard
in zeer goede staat.

Telefoon 02507 - 18494 - Stationsplein 13.

Uit USA
ockets

VANAF/ 79,90

TOT LEDER f. 99.

• Sho«s •
wtih

....POCKeT5:„
TM

Dealer:

KERKSTRAAT 30 ZANDVOORT TEL. 12106

Zandvoort

garage-
box
te koop

Vraagprijs

11.500.- k.k.

Inlichtingen

Makelaardij o.g.

H. W. COSTER BV
Tel. 15531

AFNEEMBARE VOORZETRAMEN

weer bestendig. Aluminium profiel.

Leverbaar in de kleuren:

gemoffeM - wit - zwart - bruin • groen
en geanodiseerd aluminium

SNELLE LEVERING.
vakkundig geplaatst.

profielen en modelvoorzetramen
_,..

,
^ voorradig

Bij uw vakhandej

schildershal C.J. Paap
Hofdijkstraat 24

Tel. 12206
Zandvoort

'S'

Hinten voor Sinten

van 22,00 tot 79,00

o.a.:

Pullovers in zeer veel variaties,

Overhemden
sportief of gekleed van 29,90 tot 59,00
Handschoenen van 10,00 tm 42,00
Sjaals

in vele soorten en kleuren van 14,50 tot 26,00
Verder een ruime voorraad in

dassen, sokken, petten, vesten, enz., enz.

Wfé illEE^imZA^K^VdOm

KERKSTR.20 • TEL. 1 31 36

Zo vers én lekker als bij

uw warme bakker, koopt

Sint het nergens!

• roomboteramandeiletters.
• Roomboteramandelstaven.
• SpeculaaspoppenAbrokken.
• Gevulde speculaas.
• Marsepein, enz.

Specialiteit:

Saucijzeletter of -staven

Broodfbanketbakkerij

E. PAAP
Potgieterstraat 24 -

Zandvoort -Tel. 12865.

bij de Raboban
m.i.v. 17-11-1981

Spaar-Extra-

Premierekening 9%% nu 10%

Rabobank f9 U ij/i<iinqeii vndrhvhoud^Mi

KROON VOOR NUTTIGE GESCHENKEN
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Wat u voor Sint

bij Kroon vindt

Schiesser
dames- en herenpyjama's, -nachthemden,
-ochtendjassen, -huispakken en-katoenen
pully's in div. kleuren.

Hudson
sportkousen, sokken, panties, kousen en
maWots.

Vossen
dames- en herenbadjassen en
badlakens llusvast).

En een uitgebreide keuze uit: blouses, rokken,

truien, pantalons, vesten, spencers en gebreide

jassen.

Dit en nog veel meer verkrijgbaar bij

KROON
Haltestraat 55 - Zandvoort.
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KROON VOOR NUTTIGE GESCHENKEN

)<1L^INri^Uf^NT

Y en RIVE GAUCHE
De twee overtaekendf
rochl vtouwi:li|ke
cHïUfün vati hel htiis

Saint Laureni. Pers\u'*

/AN^STCI^

SELECTION
EAU DE TOILETTE
Zonis donnam:il doel
vermoeden, een
eigenzinnig cjeurlie

van LANCASTER
30 nii voor slechts

CHANEL
ANTAEUS
Een nieuwe dimensie
voor de man. v(rief

kr.ichltg maar toch in-

gebonden, exclusief
voor Zandvoort

Een kleine greep uit de verwen-Kamer
van SINTERKLAAS

Excliiiic' CADEAU
SETS van NINARICCI
ten rorrnntisch en
clecj inl geur cade Hi

voor dt komende
luestdaQP.n legnn zeer
aanlJel(heli(t(e prificn

NOUROS

KOUROS
Los dieux vivanls ont
leur par(um Deze
nieuwe geur van
Saint Laürent. nu in

50 ml uitvoering

LANVIN
I» A K I S

EAU DE TOILETTE
ATOMISEUR
EAU OE LANVIN. ccn
klassieke chique geur.
voor de vrouw diG zich
graag tieschaald
parturiieeri

ZAM8RA
Voor de kinderen, om
moedor eens mee Ie

verrassen 30 ml eau
de loilelle voor slechts

JILSANDER

, ! VS,,

Idea.'H voor dr (I;uh!-

If(kst* vet/Ofqiiui viin

de vrouw.JIL SANDEH
piodukton al vanal
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MONOPOOL WORDT GESLOOPT

Zandvoort wacht met spanning

toewijzing contingent woningen

(Advertentie)

Geef mijmaar 'nco-kado!
'n Wereld vol kado-ideeijes bij Co van der i k)rsc.

Van heel simpel, spiritucel tor en met heel luxe.

Verwennen en verrassen vóór en tot elke prijs.

't kompleetrte wooncontrum van NedeHand

COvan ö&r horsrfc
Hindcnj 2, Anistclvecii. tel. 020-412 50.S*.

s Maaiiil.ii»s tot 1 uur gesloten. I )oiuicTtlag koop.ivont!

Zandvoort - „Monopool" is niet meer.
Het oude gebouw waar zoveel oudere
Zandvoorters goede herinneringen aan
bewaren, wordt deze week door slopers-

handen afgebroken. Oorspronkelijk zou
men een weck eerder met de afbraak
beginnen, doch de stormen van de
afgelopen weck hebben dit een week
vertraagd.

Opdracht tot de sloop werd gegeven
door makelaar Cense, die zegt dat de

nieuwe plannen voor dit gebied, hoewel

'"j-nog niet afgerond, toch in een vergevor-

derd stadium zijn.

Overwogen wordt hier een projekt van
honderd woningen in de sociale sector

te realiseren, hoogbouw terwijl de
ruimte op de begane grond gebruikt

zou kunnen worden door bedrijven.

,,Op dit moment wordt niet overwogen
premiehuurwoningen te bouwen, want
daar bestaat geen behoefte aan, wat wij

willen bereiken is sociale woningbouw,
maar er zal nog heel wat water naar de
zee moeten stromen voordat dit rond
is. Er is nog volop overleg met de
particuliere eigenaren gaande, maar
men is in principe bereid mee te

werken, en dat op zich is al positief'

aldus de heer Cense die spreekt na-

mens de eigenaars.

Het projekt dat men momenteel voor
ogen heeft werd ontwikkeld in samen-
werking met het gemeentebestuur, dat

een adviserende stem heeft, en de
bouwkundigen van de gemeente, het

bureau Hezik Partners & Co te Rotter-

dam. Of sociale woningbouw gereali-

seerd kan worden is afhankelijk van
veel faktoren, o.a. de goedkeuring van
Gedeputeerde Staten, en wat nog be-

langrijker is, de toewijzing van het rijk.

Contingent

Ieder jaar wordt namelijk per gemeen-
te een contingent woningen toegewe-

gevraagd
ZANDVOORT - Zaterdag 28 no-

vember jl. om 0.52 uur vond in de

Haarlemmerstraat t.h.v. perceel nr.

32 een aanrijding plaats tussen een

auto merk Datsun en een geparkeer-

de auto. De Datsun is na de aanrij-

ding doorgereden.

Getuigen van deze aanrijding wor-

den verzocht contact op te nemen
met de politie Zandvoort, afd. Ver-

keerspolitie, tel. 13043.

(Advertentie)

zen dat gebouwd kan worden met
rijksstcun en bestemd is voor sociale

woningbouw. Géén toewijzing heeft

men nodig voor de bouw van ,,HAD"-
woningcn, één-, en tweepersoonshuis-

houdens, wanneer men per wooneen-
heid onder de ƒ 87.000,— blijft.

Voor Zandvoort betekent dit, dat na
ontvangst van de verklaring van ,,geen

bezwaar" van de provincie, het projekt

Sonnewcnde, 27 wooneenheden voor
één- en tweepersoonshuishoudens, di-

rekt kan worden gestart. Op het raad-

huis wordt deze verklaring van ,,geen

bezwaar" voor Sonnewende één dezer

dagen verwacht, waardoor de aanne-
mer bij wijze van spreken, morgen met
de bouw hiervan kan beginnen.

Een verklaring van ,,geen bezwaar"
werd ook ontvangen voor het projekt

Zeestraatt/ Burgemeester Engelberts-

straat, zestien woningen, doch deze

zijn duurder dan ƒ 87.000,— , hiervoor

moet dus nog rijkssteun worden toege-

zegd.

Voor het projekt Noordbuurt is ook
een verklaring van ,,geen bezwaar"
ontvangen, van de 24 hier geplande

woningen vallen er negen onder de

ƒ 87.000,— dus ook met de bouw van
deze negen wooneenheden kan betrek-

kelijk snel worden gestart.

Voor het projekt Julianaschool(59 wo-
ningen), is nog geen verklaring van GS
ontvangen.

Belangrijk

initiatief voor

ouders van

schoolverlaters
ZANDVOORT - Op donderdag 10

december geven de hoofden van de
openbare lagere scholen in samenwer-
king met hun oudercommissies een
informatie-avond over de diverse vor-

men van voortgezet onderwijs.

Het gaat hier om de vormen van
onderwijs die door Zandvoortse leer-

lingen in de direkte omgeving kunnen
worden gevolgd.

Uitgenodigd zijn voor een korte uiteen-

zetting, de heer ir. G.J. Smit, rector

van het Stedelijk Gymnasium; de heer
drs. J. de Haan, rector van de Coorn-
hert-scholengemeenschap (HAVO / V-
WO), de heer Ph. Spier, direkteur van
de Mr. A. Bruchschool, scholenge-

meenschap voor LEAO en LAVO en
de heer W.K. Nijboer, direkteur van
de Wim Gertenbach MAVO uit Heem-
stede en Haarlem.
Omdat veel ouders er de voorkeur aan
geven hun kind zo lang mogelijk onder-
wijs in het eigen dorp te laten volgen is

er ook een nauwe samenwerking tussen

de Gertenbach MAVO en de Coorn-
hertscholengemeenschap.

Na de uiteenzettingen is er voldoende
tijd voor het stellen van vragen. Deze
informatie-avond wordt gehouden in

de Hannie Schaftschool aan de Corn.
Slegerstraat en begint om 8,00 uur.

Niet alleen de ouders van leerlingen op
de openbare scholen zijn van harte

welkom, maar ook die ouders wier

kinderen bijzonder iager onderwijs ge-

nieten worden graag ontvangen op
deze open avond.

1S82

Wil Zandvoort dus in 1982 uit de
voeten kunnen met de sociale woning-
bouw, dan heeft de gemeente zeker
minimaal een contingent van negentig

woningen van het rijk nodig. Pas fe-

bruari / maart wordt de toewijzing van
het rijk verwacht, dus voorlopig kan
men niet anders doen dan afwachten.

Pas wanneer het contingent woningen
bekend wordt gemaakt, kan men al dan
niet hiertegen in beroep gaan.

Gezien in dit licht is ook het bezwaar
van het Gewestbestuur begrijpelijk dat

ten strijde trekt tegen de claims die

door Amsterdam zijn neergelegd. (Zie

pag. 3).

Toekomst

Ook voor de bouwlokatie Sterre der

Zee waar men een projekt van 63

premiehuurwoningen wil realiseren,

heeft men rijkssteun nodig. Dit plan

ligt momenteel ter visie; dienen omwo-
nenden geen bezwaarschriften in, dan
zou ook dit plan snel verder uitgewerkt

kunnen worden.

Ook is men drukdoende bejaardenwo-
ningen te ontwerpen op de plaats van
de vroegere Hulsmanshof. Het eerste

plan, veertig woningen, is voorlopig

afgekeurd door de provincie, men wil

meer groen in de omgeving zien. Ook
hiervoor is te zijner tijd een toewijzing

van het rijk noodzakelijk.

Stationsplein

Een positieve ontwikkeling voor de
plannen van het Stationsplein, is de
verklaring van ,,geen bezwaar" van GS
voor het plan Zeestraat / Burg. Engel-

bertsstraat. Het Stationsplein ligt op
een steenworp afstand van dit projekt,

zodat hantering van de wet op de
geluidhinder hiervoor dan ook niet van
toepassing zou kunnen zijn.

Gezien het tempo waarin dergelijke

plannen en goedkeuringen meestal wor-
den afgegeven, ziet het er voorlopig wel

naar uit, dat het Stationsplein voor het

jaar 1982 gekenmerkt zal worden door
een lege plaats, namelijk daar waar het

vroegere Monopool heeft gestaan!

• Een handtekeningcnaktic

voor hel circuit, gestart door een

27 MC'er in IJmuidcn, leverde

vele duizenden handtekeninj^en

op. Deze worden dinsdag 8 de-

cember aan de burgemeester
overhandigd.

Wat bewoog deze man deze aktie

Ie starten? (Pag. 3.)

« Een claim van Ainsfcrdatn

op woningen in de Noronlokatie

wordt door het Gewest Kennt-
nierland niet genomen. (Pag. 3.)

* De .start van een nieuwe ru-

briek die eens per maand ver-

.schijnt en de politiek in de bad-

plaats belicht. ,,De raad in de
branding". (Pag. 7).

® Ook de coureurs gingen naar
Den Haag om aandacht te vragen

voor hun positie. Na een verre-

gend vi'cekend hebben wij toch

nog een verslag van een voetbal-

wedstrijd, al was het dan een
oefenpartijfje. (.Sportpagina).

Monopool in de jaren zeventig, opnieuw verdween een karakteristiek gebouw uit het dorp Archieffoto

Langs de Vloedlijn

Ziet toe van wieri

gij spreekt, en waar
e/l wat zin;

want is het woord
de lippen uit,

't en wilt er niet

weer in!

Guido Cezelle

(1830-1899)

MACHINIST EN ZEVEN PASSAGIERS GEWOND

Treinbotsing op statioi
ZANDVOORT - Bij een botsing van een

locomotief op een stilstaande personen-

trein op het station van Zandvoort zijn

zondagavond acht mensen gewond ge-

raakt. Dit gebeurde om 23.08 uur.

De 52-jarige Zandvoortse machinist van
de personentrein, de heer H. Henge-
veld, werd naar het Marine Hospitaal in

Overveen vervoerd, waar een hoofd-

wond werd gehecht. Ook twee passa-

giers, een 66-jarige inwoonster van Am-
sterdam en een 23-jarige vrouw uit

Heemstede werden naar een Haarlems
ziekenhuis overgebracht waren ze res-

peklievelijk voor pijn aan de borst en

shock werden behandeld. De machinist

kon nadat de wond was gehecht naar
huis terogkeren. De overige v^f gewon-
den konden na plaatselijk behandeld te

zün naar huis terugkeren.

Het ongeluk gebeurde toen een ran-

geerlocomotief inreed op de stilstaande

stoptrein. De materiële schade is vol-

gens een woordvoerder van de NS
voorlichtingsdienst aanzienlijk. De lo-

ZANDVOORT - Door de Zandvoort-
se toneelvereniging Wim Hildering

wordt op vrijdag II en zaterdag 12

december een uilvoering gegeven van
het bekende volksstuk van Herman
Heijermans ,, Schakels". Aanvang van
de voorstellingen is 20.00 uur, kaarten

verkrijgbaar op de gebruikelijke adres-

sen.

comotief boorde zich in een cabine van
de personentrein. Door de klap ver-

schoof de personentrein enige meters
en kwam gedeeltelijk naast de rails

terecht. Later heeft men dit treinstel

weer op de rails gezet. De locomotief
werd minder zwaar beschadigd.

Storing

In verband met een storing aan het

seinmechanisme werd de trein vanuit

Haarlem die normaal op sjxjor 2 bin-

nenkomt, zondagavond naar spoor 1

verwezen.

De machinist van de rangeerlocomotief
heeft dan ook nimmer een personen-
trein op zijn spoor verwacht. Volgens
de woordvoerder van de Nederlandse
Spoorwegen kon wel gesproken wor-
den van een buitengewone situatie.

Een ander punt is dat Zandvoort aan-

gemerkt wordt als een ,,kopstation",

dat wil zeggen dal men vertrekt - en
binnen komt op eenzelfde spoor.

Volgens een door de politie van Zand-

;V;:Töntyangen r .,- -i/i

':^. Bej'vrijdag voor 1 2.Ö0 üur önsj|i|

'Sv' : ^ -ikéntoor, "telefoon; ^'^UiM

1;7166:mr

nieuwste ansichtkaart is uit
7AM)V00Kr - Door Emmy van Vrijbemhe de Coningh is een nieuwe kerstballen kijken en kopen. Deze kersthallen zijn gevouwen van allerlei soorten

ansichtkaart getekend, ditmaal van de Kruisstraat, zoals deze na de renovatie van papier, inpakpapier, oude affiches, enveloppen enz- Gemaakt dus van zogenaamd

de NvordhuurI er nu uitziet. waardeloos materiaal. Een bezoekje is dit zeker waard, want werken met papier is

Deze kaarten kuiu u kopen hijK9c-kunst op hel Gasthuisplein, naast het Cultureel heel verrassend.

Centrum. K9c-kunsl is van 24 december tot en met Ijaiuiari gesloten, lot die daluin danetijks

Vanaf zaterdag 27 november kunt u bij deze kleine kunstnijverheidszaak papieren neopvrul van 13.30 tot 16.00 uur, behalve op zondag, maandag en dinsdag.

voort gemaakt rapf>ort verbleef de ma-
chinist van de rangeerlocomotief tegen
de voorschriften in aan de achterzijde

van de locomotief. Hij reed weg op een
groen bovensein dat echter bestemd
was voor de personentrein. Het grond-
sein dat voor de rangeermachinist (een

62-jarige Amsterdammer) was bestemd
en op rood stond werd door hem niet

opgemerkt.
De woordvoerder van de Nederlandse
Spoorwegen onthoudt zich echter van
commentaar op deze lezing. ,,Vast

staat dat door een storing aan het

sein-mechanisme van een ongewone
situatie sprake was. De rangeermachi-
nist heeft een personentrein niet ver-

racht, en dat deze zich achterin de
locomotief bevindt is zeker geen uit-

zonderlijk geval. Dit gebeurt vaker,

men kan een locomotief van zowel de
voor- als de achterzijde bedienen",

aldus de spoorwegman die zegt nog
geen uitsluitsel te kunnen geven omdat
het onderzoek binnen de NS nog niet is

afgerond.

(Advcrlcntii'üj

KOP ZEEWEG

poiiiieöureaii
ZANDVOORT - De raadscommissie:

Financien en ."Mgcmene Zaken, kunnei

zich verenigen met het voorstel van hc
college ƒ 25.000,- beschikbaar te stellet

voor hef maken van een schcLsontwerj

voor het nieuw te bouwen politieburcai

aan de Hogeweg.

Nadat de lokatie Sterre der Zee voo
een nieuw politiebureau was vervallen

en de raad uiteindelijk besloot eet

nieuwe behuizing voor de politie toc(

te laten verrijzen op de plaats van he
huidige bureau, bestond het voorne
men om pas in 1984 een krediet be
schikbaar te stellen voor het maken vai

een schetsontwerp. Zandvoort staa

thans vermeld op de lijst van gemeen
ten die in de periode 1985/1989 ii

aanmerking komen voor een rijksbij

drage voor een nieuw politiebureau.

Volgens de nieuwe korpschef Menk
horst werd er echter op gewezen da
wanneer men pas in 1984 een schets

ontwerp voor het nieuwe bureau inle

vert, dit kan leiden tot het opschuivei

van het bouwjaar in negatieve zin. Me
andere woorden, er is nog een groo
verschil of je in 1985 of in 1989 kun
beginnen met de bouw. Wanneer e

een schetsontwerp klaar is, dat dai

aangemeld kan worden via d<

D.A.C.W. (Dienst Aanvullende Civie

Ie Werken) regeling, bestaat er eei

kleine kans dat de bouw van het bureai

eerder gerealiseerd kan worden.
De commissieleden konden wel begri]

opbrengen voor dit standpunt van di

korpschef en gingen akkoord met he

voorstel het al bestaande krediet va.

ƒ 9.000,- aan te vullen met ƒ 16.000,

zodat er een krediet beschikbaar kom
van ƒ 25.000,- voor het maken van eei

schetsontwerp. Wel moet er rekenin

mee gehouden worden, dat er bij d-

gemeente geen geld is om het projek

zogenaamd te voorfinancieren, aldu

Flieringa.

ZANDVOORT - Op 18 december za

in de Lingehal in Haarlem het eerste

lustrum van de vrouwenverenigin;

"Vrouwen van Nu" gevierd worden.
De dames hebben zelf een cabare

geschreven dal zij onder regie van ,Ali(

Bol en met medewerking van Ad var

der Gijn ten tonele zullen brengen. N;

de cabaretvoorstelling zal Het Cocktai

Trio ongetwijfeld voor een gezellij

vervolg van de avond zorgen. Kaarter

voor leden zijn verkrijgbaar voor ƒ 5,-

per persoon. Hft bestuur van do Vrou
wenvereniging maakt iedereen erof

attent dat vanaf het Gemeenschapshuis

in Zandvoort nnar do Linsohal in Haar-

lem bussen zullen rijden, ook na afloof

van de voorstoiünL; in togongcsteldi

richting. Bostollon lo vroeg mogelijk

de aanvane van de avond is 19.30 uur
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Uw filosofie over spon, m het bijzonder de
lennissport, en vele andere interessen die

WIJ deelden, hebt u mij als trainer-coach maar
vooral ais vriend meegegeven.

Deze zullen door mij verder worden voort-

ge7et en uitgedragen

U /uit hierin blijven voortleven!

Servus Apu, rasl in vrede.

INKIE

Fa. GansEier & Co.
GAS- en OUEHAARDEN - GASFORNUIZEN

Deskundig advies

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.

roonzaal.

Schelpenplein - Tel 15068/13612/12518

UKrruicAiiï.

DANKBE.UIOINC.
Hn-roi) tn.)n hirtcliihL i'aiik .nn allün dic in elke vorm
dmotk lu a li-stLlliiit hebben htiooiid na lici overlijden

V 111 ini II liLVL lan
W s M Rl OM

Mi-vi A Blom \ i'.si.r

ssaisnszsaasaaa

Mei Jicpc drocfliciri \ es en m^ u k(.nnis/J i in een kort

Mondit.c 7i<.Ki<. iO(.h noj, onvtrv.iehi op Ih novcniba

san onv i'- l.n.np isa in, onix zorg jnit vadtr schoon

vadtr tn opi

^LOHJSKOIJ R

Aidiiwnaar v «n \lji_dal(.m Hend^iika Diomn «.1

oud .hipper van de KN/iiRM
op dt IclIIijü vn 84 jaar

/ ndsoon
I Knpcr
W L Koper Konine

V L Koptr
M J Koper Wallcrs

Madclcine

Zandvoorl 2dci.i.mDc 19SI

Burg Nav.ijnlaan i

Corrcspondenlii. idrts

ToUcnsstraai 1, 2041 PI /andvoort

De terairbesicllmg heeft plaatsgevonden in het fimihc

fcraf op de Alpcmtnt Bcgriifplaats ie 7andv oort

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 -Telefoon 15351

TE KOOP

WAND-
MEUBEL

Bruin met veel berg-

njimte, 250x180x0.50

Tel. 02507-16579

na 18.00 uur

Echte spekulaasbrokken
haalje zeker bij: c<^^J7/^.

BAKKERIJ

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

ia reine)
Tot onze grote verbijstering en intens verdriet, ging heden
volkomen on\trv,aehi van ons heen, on/e eindeloze lieve,

zorgzame en dappere moeder

)OSSCHAEFFER-Dt BEJ>T

PATISSERIE

2042TR7andvoorl
1 december 19SI, De I avaiifecplcin4<

Lode, Job, Lol

De crematie zal plaa";Mndcn op \rijdig4 december a s

om 1 1 00 imr in het erematorium \ eisen te Driehuis

V» citcrvcld

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de ont-

vangkamer bij het crematorium
Liever geen bezoek aan huis

EVEN BIJPRATEN
doet men natuurlijk bij La Reine met

goede koffie en vers gebak.

Onze gebak-specialiteiten kunnen worden
meegenomen, ook op zondag.

KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL. 02507 -12253.

Tot onze grote verslagenheid en verdriet overleed heden
geheel onverwacht ons lieve dappere zusje en tante

JOS SCHAEFt ER-Dfc BEST

Thca de Best

iJctt> Pot de Best

Annemiekcen Roh
Daan
Joeke

Kees en Saskia de Best Koopman
Gijsbert, Gerbrandt

Hanneke en Norbert Voit de Best

Maaike, Sanne

Zandvoort. 1 december 1981

% Zandvoortse Volkskerstzang M
fp 21 december ^

t^ Samen zingen ^
V. Pageehal 1

AANBIEDING:

Grenen schroten
10x100 mm, ^ Cft
pe-- meter van 2,60 voor I »wW
Tevens

Vuren balkhout
45 X 65 mm M^ tZê\
per meter van 5,75 voor ^jfWW

45 X 45 mm ^ ^fcC
per meter van 5, 10 voor ^#|rWw

Zolang de voorraad strekt.

IJZERHANDEL

H. Zantvoort BV
Swaluëstraat 7 - Zandvoort

december Kerkstraat 22
Galerij 12-14

\n
,enver\<oopvan-.

•tseo

Alles voor een betaalbare prijs.

Telefoon 02507-16651.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

'^J^fef-

ÏC
A. RITMAN

Reinwardtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65

Joegoslavisch Restaurant
'Dubrovnik'

Zeestraat 41 Jansstraat 44
ZANDVOORT HAARLEM
02507-15110 023-322609

heeft nu weer vanafheden
alleen in Zandvoort het

wintermenu
(van maandag t/m vrijdag)

- Goulashsoep -

stokbrood
- Gemixte grillplaat -

3soorten vlees (magerl
met verse salade, saus en aardappelpuree

• Pafacinka -

warm flensje met koude roomvulling

f 15.50
We zijn in beide zaken DE GEHELE WEEK GEOPEND

VANAF 17 00 UUR
Reserveringen vanaf 14 00 uur

•'. i >

EERST LEKKER ETEN..
Chinees Indisch Restaurant

HONG-KONG
% M ïi #
Haltestr. 69 hoek Zeestr.

Zandvoort tel. 02507-17897

SPECIALE AANBIEDING

Indische rïjsttafel
+ koffie, per persoon all-m

Diner afhalen boven / 35,00

GRATIS FLES WIJN

Wg/ gemeente
i-J"^ zandvoort

bekendmaking
De Burgemeester v/an Zandvoorl brengt

ingevolge artikel 22, 2e lid van de Wel op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare
kennis, dat de gemeenteraad bij besluit van
23 november 1981 op grond van artikel 21
vjn deze wet heef* verklaard, dat voor

1 Van Speijkstraat 15
2 Patrijzenstraat 15
bestemmingsplannen w/orden voorbereid.

Genoemde besluiten liggen met bijbetiorende

tekeningen, waarop met rode omlijning de
percelen zijn aangegeven voor een ieder ter

gemeentesecretarie (bureau volkshuisvesting

en ruimtelijke ordening) ter inzage

Zandvoort, 26 november 1981.
De burgemeester voornoemd,
H Machielsen

V
TE KOOP

JULIANA

MUNTEN-
ALBUM

f695,-
Tel. 0^07-12818

TE KOOP

CGPIEER-

APPARAAT
Lumo Pnnt

Tel. 02507-15225

Velfinggebouw

De Witte Zwaan
in en verkoop en

ODSlaa van inboedels

en goederen.

Dag geopend V 9 18u
en zaterdags tot 13 u

Tel 12164/13713

na 18 00 uur 16658

Fa WATERDRINKER
Souterrain

Da Witte Zwaan
Dorpsplein 2

5 minuten

POSTERFOTO
Klaar terwijlu wacht!

Posterfoto 30x40 cm
slechts 20.

Pasfoto's ^^
4 stuks I Üb'

Galerij Kerkstraat, winkel 8.

- Zandvoort - Telefoon 18387

Zelopennetzolekter
als ze zitten.

s
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Anne Lies Smits
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Jhr. P N. Quarl. van Uffordlaan 7, Zandvoort,

telefoon 15635.

BEHANDELING NA AFSPRAAK
Ook 's avonds.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaari

Wil verhuren

bedden tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz
voor elke gelegenheid i

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars

DORPSPLEIN 2,

TELEFOON 12164/13713
Prive na 18 00 uur 1 6658

Uw adres voor

eiasL kousen, panties,

knie- en enkelstukken,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

* Zandvoort
tel 02507-12327

G.Kor
Schuitengat?,

telefoon

13212
auto-farand-leven

alle verzekeringen

TE KOOP

Citroen GS
Brake

1975,t.e.a.b.

Volkers
tel. 17271

Hondenkapsalon

RENEE
Gevestigd sinds '56,

voor vakkundig knip-

pen - scheren trim-

men - vwassen - oor-

en voetbehandeling

Mevr Renee Truder,

Van Ostadestraat 26, tel.

15626

r
Officigle

Volvo-dealer

H.P. kooijman
bv

ZANDVOORT
BrederodsstraatS,

telefoon 02S07 - 13242

Ook voor diverse

merken inruil auto s

volvo

Eerste kwaliteit,

handgekloofd

OPENHAARD
HOUT

2 m' thuisbezorgd
v.a.f200.-.

B.V HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,
Santpoort, tel. 023-

375381-314107.

REPARATIE
van alle soorten

DAK-

BEDEKKING
Tel. 02507-17353.

Beide kerstdagen
serveren v, ij reeds v a

14 00 uur *s middags ons

KERST-
KEUZE MENU

VOORGERECHTEN n
GARNALENCOCKTAÏL

iJslandse garnalen aangemaakt
met een saus waann ondermeer

cognac en shcny
of

ARDENNERHAM
gegarneerd met puntasperges

en ananas
of

KIP SALADE
• HIGH FICH"

met kip champignons druiven
grapefrutt en cclcne

SOEPEN

GROENTESOEP
••HENRI IV"

met een rijk garnituur vlees
en geeenecrd met geraspte

kaas en croutons
of

OSSESTAARTSOEP
• A LA MAISON •

vers bereid en opgediend met
een scheutje madeira

of
HELDERE KIPPESOEP

met vermicelli en veel kip erin

P HOOFDGERECHTEN |

VARKENSHAASJE
"MONTE CHRISTO '

met champignons ossetong
en overgoten met een zachte

pepcrtaus
of

HAZEBOUT'ST HUBERT"
volle hazebout gestoofd in de

rode wtjn met wildsaus
waann ondermeer stukjes
bacon en champignons

of
MEDAILLONS VAN

OSSETONG GABRIELLE"
geserveerd met een saus

waarin rode port sjalotten
tijm en sinaasappel

De hoofdgerechten worden
alte geserveerd met een gami

tutlr van Franse groene
boontjes celen gestoofde

peertjes appelmoes en diverse
soorten aardappelen

{^ NAGERECHTEN
)

KISS OF BRASIL
vanille mokkaijs met koffie
stroop en slagroom aan tafel

geflambeerd met rum
of

CITROENMOUSSE
luchtige mousse met slagroom

versierd

of
IJS "DAME BLANCHE'

vamUeijs met warme chocolade
saus en tlagroom

a 39.95 PP.

VOOR DE KINDEREN
(TOT li JAAR) ONS

KINDERMENU
FRUTTI FRUTTI

ei n g/os gevuld met allerlei

truchtjcs en versierd met
getlcurdc suO er

STERRETJESSOEP
ccn Ickkerr kopje soep met

figuurtjes erin

KUIKENBOUT
"MISTER KERMIT*

hcrmtt de kikker lust dc^e
malse Kuthcnbout graag'

Hij *ct 'm met fntcs appel
moes en mayonaise

KERSTUS
versierd met figuren een
Ickl ere dot 'ilagroom en
brandende sterretjes

a 19.95 PP.

De KERSTMAN
brengt persoonlijk

een bezoek aan

ons restaurant,

(van 14 00 -

16 30 uur)

Alle kinderen tot

12 jaar ontvangen
uit zijn GRABBEL-
TON een leuk

KADO!

Reserveer tijdiR m ons
gezellig versierde

restaurant. U beni

reeds welkom v.a.

14 00 uur Telefoon
02520-15347

TRESLONG

v_

Vosselaan 15
HILLEGOM

Het Nederlandse Sleutel- en

Sloten/spcciahsten Gilde is door Lips

Sloten Fabncken b v als sub-bcende-

houder gemachtigd de Lips-Keso

sleutel te kopieren Voortdurende^

kwabteitsbcwaking en de geavan-

ceerde machines van het Gilde

garanderen u zekerheid

en veihgheid Alleen bi)

de gemachtigde dealer

kn)gt u het ongmclc
Zekerheids bewi)s

tnV DEALER

Meer Sleutelservice

Binnenweg 73 - Heemstede
Tel 02^ - 28 04 90

—^;^MM^———aHn^iltOMMfilllllüil'iM —
fUW^"'^1^ '^wr* 'TrfHfT' r^hir 'Jné*!^ ryiV

Joegosbwsch Restaiiiiht^fPULA
brtngt u van woansdag t/m vrijdag etn speciaal

GOULASN MENU voor 15,50
• Garnal.ncocktail of soap
• Stokbrood *- kruidanbot.r
• Goutath mat rijtt of aardappalpuraa
• Sarvischa aalada'

' v'piiïclnk*-^- '•

""'^.^''"''-Y"
-

'•

Reservaer vanaf 3.00 uur. Maandag an dinsdag geslotan.

Zandvoortsslaan 143-145 - Heemstede

Tal. 023-28 52 85
(nabij station Haertistada/Aardanhout)

Niatopfaastdagen.

KERST en NIEUWJAAR in ERMERZAND
December is een knusse maar vermoeiende maand'
Ontspant u zich daarom m deze periode met uw gezin in

onzo moderne en comfortabele bungalows gelegen in

Erm (gem Sleen, Dr ) Op het park tevens restaurant

bar, overdekt verwarmd zwembad tennisbanen, speeltuin,

etc Tijdens Kerst en Nieuwjaar speciale evenementen

KERST-ARRAIMGEMENTEN
reeds v.a. f 325,- all-in.

Voor nadere informaties

Vrij-tijdspark Ermerzand, Dalerstraat,

Erm, tel 05915-40 18

Bloembollen

Bloeiende violen

Erica

Winterharde

beplanting voor

bloembakken
Witlofpennen

Kwekerij P. van Kleeff

Van Stolbergweg IA, Zandvoort,

telefoon 17093.

OPENBAAR VERVOER
IN NOORD-HOLLAND
Bu^., trein, buurtbus, dat /i|n openbare vervoer

middelen waarmee veel Noordhollanders te

maken hebben. Voor sommigen hef enige middel

van vervoer, voor anderen een al dan met geliefd

alternatief voor de auto

Üc provincie Noord Holland heeft /ith verdiept

in de problemen die samenhangen met het

openbaar vervoer Het dageli|ks bestuur heeft er

een nota over gemaakt, die na een inspraakpcriode

in mci 1982 ^al worden behandeld door provin

ciale staten Die zullen bepalen wat de provincie

naast wat al wordt gedaan op dit gebied • nog
meer kan doen voor verbetering van het openbaar

vervoer

Nota ter in/agc iedereen kan reageren

De ontwerpnota Openbaar Vervoer Noord Holland

ligt ter in/age in het provinciehuis en m alle

gemeentehuizen en openbare bibliotheken in de

provincie van 1 december 1981 tot en met 31

lanuari 1982. !n deze per-ode kunnen schrifteliik

reacties worden gestuurd aan Gedeputeerde

Staten van Noord-Holland, Dreef 3, 2012 HR
Haarlem
Wie dat wenst kan bi| het opstellen van een

reactie een beroep doen op de Instelling voor

Ondersteuning van Democratische Planning,

Kleine Houtweg 32, 2012 CD Haarlem, tel

023 - 3 1 9 1 30

Wat gebeurt er met uw reactie'

Alle reacties worden be<.tudccrd en van ccn

antwoord voorzien. Dat antwoord wordt de

indieners van reacties toegestuurd In de loop

van maart zullen dan enkele hoorzittingen

worden gehouden, waarop mondeling een

toelichting kan worden gegeven op de

schriftelijke reactie

Daarna bepalen de betrokken statencommissies '

hun standpunt over de nota, tegen de achter-

grond van de ingediende reacties en het

antwoord van GS erop In mei 1982 zullen

Provinciale Staten de nota vaststellen als basis

voor hel verder te voeren beleid

Nota bestellen

De Ontwerp nota Openbaar Vervoer is beschik

baar tegen kostpri|s (exclusief portokosten)

Bestellen is mogelijk bi| de provinciale griffie.

Dreef 3, 2012 HR Haarlem, tel 023 • 163426

Een gratu samenvatting van de nota is verkriig-

baar bi| Bureau Voorlichting van de Provincie.

Dreef 3, 2012 HR Haarlem, lel 023 169933

prcMndaal bestuur
vanncxDrd-holland

voorheen Hjldehng

Kerkstraat 23/20'42'JD Zandvoort

Telefoon 02507 - 1 21 07

SUBSIDIES
EMANCIPATIE
AKTIVITEITEN
1982
lnsicllini;cn, orgnnisalics en groepen in Noord
HolhnddiL in 1982 cniancip iiic akii\iteiicn

uitvoeren nul ccn pro\incnlc ol ict;ion,ilc

bcltkcnis kunntn d i iivüoi bi| hel pioMntiaal

bcbluui van Nüoid Holhnd Lcn subsidie aan

vragen

Vooi subsidie küiiicn ikiiviiciion m dannKikitij,

dic gciichi /i|n op
* bcvordciing vin de bcwusiwordmt; v in

individuele cn/(il );ioi.ptn vrouwen ni b t

haar rol en posiia
^ dootbrckinu van rolbcpcrkinncn \ooi vrouwen

en mannen
' ophe'llini; \. in oiit;eieehl\ laidigdc uisehillon

in bchmdelini; tussen m.innen en Mouwen
"* veiandciing van ni lalschappeliikc situaties die

bclcmmci ineen en lehtcisl inden voui viouwcn

veioouakcn
" hel benoidciin i in em incip ilicdcskundighcid

binnen inslcllinu,en, oi vmisaUes en gioe'pcn

' beeoideiing V in een eni incip iticnevoelm

beleid lil veisehillendc ma Usch ippcli|ke

sekt enen

Dl aktiMleitcn moeten een pmvinei i il ot

lei^ion ld! beieik liebhcn en /ich tenminste üvei

\iei gemeenten üiisliekken 1 1 veos liu neii /i| m
11S2 pi I lts te vinden Geen subsklu voidl

gegeven vooi personeelskosten

AANVRAC.I N
Aan lieii die si.ib-.id ie w illen a in\i ii,i.n vvoidt

op schi il II 11 |k ol teleloniseh \. ei zoek ten

aaiivi 1 mloiniulKt tuene/ondui Uovendicn ^

ei een gi itis loku heschikb m
De lüimulieien Hintten \olledit; mficvtikl

vooi 1 febiuiii 19h2 woulen ini,edii.nd bl|

Piovinci 1 il Bestuui v in Nooid Htill \nd

eni ineip ilie/ ikeii

Postbus l^l

2000 MD Hl 11 Itm

VoDt Id.mulieien, loldeise-n mliehlinuen

sektie emancipatie 023 Ibl'^OS

buitau vourlichiing 02^ IfilHW

provinciaal bestuur

van noord-holland

Geefuw kennissen iets aparts

met defeestdagen
Een CADEAUBON van

lü

I Myrna Bruynzee! 1 1 DeFrietpot
Snackbar

Gedipl. schoonheidsspecialiste ^
(Stivas)

^^

7pW nf^'M^ n'^^^^^ 'Wv' "^f^^w "rf^ ^"fr" 'v^ "rf^ 'T^ ^fy^ "^ii^

Nu ook buiten de gewone behande-
lingen: Propil-behandehng

voor progressieve en duurzame
onthanng. Behandeling na afspraak.

KOSTVERLORENSTRAAT 89
Tel. 14692.

Vondeliaan

7and\oori

P. REÖS
VIS SPECIALITEITEN

i h r)f tins Knh ni t \ r / ƒ

l w I t n la i f n

(I

Zelfgemaakte .,

frites

LJdn.hj^'' optil ^ iinl IJ i"! u i

titli ilt t ^t tti Ja

Vraagt een flinke

voor enkele dagen in de week

Niet beneden de 20 jaar

Later eventueel vast dienstverband

Telefoon 02507 - 16204.

POSTZEGELS
Verzamelingen en partijen te koop gevraagd door

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325 - Bentveld/post Aardenhout.
tol 023 - 24 49 83 (b g g 020 - 22 09 01 of 12 31 23)

Reeds meer dan 25 jaar ben ik inkoper voor meerdere
zaKcn voor particulieren en voor export en zoek door
lopend te koop tegen beslist goede prijzen grote en kleine
wereldcollecties landencollecties verzamelingen Neder-
land en Overzeese Rijksdelen, goede losse zegels, series

engros en partijen

Geen object is te groot Er wordt contant betaald
Voor belangrijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis

Nog steeds de goedkoopste m het dorp, met een keur aan specialiteiten

iVlaar wij zijn diosdags gesiotersü

Hoek Van Lennepweg en Tollensstraat - Tel. 17401.
f

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m'

makelaars & taxateurs in bedfi|fs en wcranruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners

1
herman heijermansweq 6 amsterdam i

CB
Weet u al wat u geven zulf

U hebt nog maar twee nachtjes om er over te slapen'

Geef een horloge, klok of wekker

dan t>ent u van alle narigheid af

Maar dan wel van

HORLOGERIE
C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

Sophiaweg 4 - Tel. 1 23 07

L
Altijd goed, altijd prijs en altijd een blij gezicht'

Komt u eens kijken in de showroom,
't Is ccn belevenis.

Eigen reparatie-afdeling met elektronische apparatuur

greenhouse
nek) coffecshof)

Rick's Brugrestaurant

Mette gelovendaarboven!
GRANDMARNIBR
FESTIVAL
i a*i9tot 13 eh ccniher
• GrandMarttici Uessett httlfct

^crefjetGratid Muttiier

}ieflawbee> (I

• GrandAfaniicrt/', sotrffU

• Locktails en long dnnk^
• atfe Marnier
• rncnneclegiistattoti Cirand

Mant ter

üitl ranse feesl i oor jipipuKt t

speeltzich aj tn i)n\

sfeeri'ollePOU?! Rratattranl

bij i'ertrek lutcbt it een klem
hransgrapje

Rick'sParty Service
vooreen extra verzorgde tafel

bij u thuis,

vraag onze brochure ^|(g^

7 Restaurants

boven
Nederlands peil

ONBEPERKT
zot i cl 11 maar u tlt zot eetah te

trek hebt

\ /Ie dagen i an de treek in otii

( \KfiOUSIl nstaurant
( iieopend i an 12 00 tot20 00 tiui

)

o oiibepet kt hazepepet
niefrodL kool
•l/Il til t/t", en
aiitdappelkioketjL"-

t> onbeperkt i tsfilets

rnct/ioninw, /iile\

MiUicIveu

li inotilatie san».

o onbeperkt niosst U n
nwt stokbrood en i

dijisausjes

Reserveernu
i (1(11 een extra /ccste/t/ke

kei<,l, i raag onze
kersthtochitrv

Rick tfirugrcitai/tant

Rilk<;itegA 1

6 kilometer ten zuiden

t an 'ichtphol

Tel 02526 868 m

Drogisten] Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd m

DIEETARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos
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beker 500 GRAM

KERSTBOOM
KAARSJES

dat zijn maar liefts 20 kaarsen

!

NIEUW!

CONDUCnUR-
ofPOUTiE-SET

compleet met vele

assesoires, zoals: pet,

kaartjes, fluit, kniptang,
pistool, bonboekje enz.

;-; ._,-;;••..-- i,.,^':'WA-Ü;

royalleendamLvH/l
made in holland liif i
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IJMUIDENAAR STARTHANDTEKENINGENAKTIE

oetiederee

dat het Dolfirama niet
I.IMUIDKN- Dinsdiijiiivoiul S (Icienihcr

Mordl ()|) hut raadhuis in di' };c'im'fiHi'

Zandvoorl ti'ii dt'k'^atJL' van 27M('"i'rs

vt'r«aclil. Dfzt zullen aan l)ür>;cmets-

ttr MachielsL'n de resultaten van een

handtekeniiif^enaktie overhand ijjen.

Ken aklle die er np is Ki'richt de
voorgenomen sinitin): van hel Dolfirama

taavn ie honden. ..Wij «illeri lalcn zien

dat het Doll'irania in Zandvoort véél

méér is dan een slechtweenikkommoda-
<ie van de hadplaats. Ilel vervult ge-

woon een streekfunktie, zoveel kinderen

iiebben da;ir prellijje uren Ijeleel'd, dat

niac gewoon niet ;;eslolen worden, want
\»aar moet je dan naar toe met je

kroost? Daar komt dan nos; hij dat ik

kontakt {jehad heh met trainer .Slootnia-

ker, en als je hoort en ook ziet hoe die

moederdoirijn haar kleintje bewaakt, en

je leert dan dat die beesten eigenlijk ten

dode zijn opj;eschrevcn wanneer ze

verkocht zouden worden, neen dat kan
en mas niet", vertelt Wim Schuilen-

hurg, de j;rote stimulator en organisator

van deze handtekeningcnaktie.

„SMALLDADDY"

Schuilenburg vertelt dat hij na de
-televisie-uilzending van enkele weken
-.^lelcden waarin trainer- Slootmaker ver-
' tolde van de problemen rond hel Dolli-

rania dirckt in aktie is gekomen. ..Ik

sehrok ervan. Wij zijn er vaak met de

'kinderen geweest, wij zijn nu eenmaal
gewoon gek op beesten, en als je dan

;Jioort dat er weer een atlraktie ver-

tlwijnt waar de gewone man plezier aan
Jielecft dan denk je toeh ..kan dat

allemaal maar zo?". Kunnen we daar

nou niks aan doen? Met die gedaehten
-ben ik achter mijn bak gaan zitten.

jGewoon in een opwelling".

-Schuilenburi; die bekendheid neniet in

,27MC-kringèn als
'

..Small ^Daddy"
kreeg dirckt assistentie van een andere

fUIIST U HET OOK Hl ?

-TE ZANCVOORT

doe ook mee aan:

de handtekening

actie /

RADIO Ml AMIGO
RACHO CAROLINE

ALLE 27MCer5

organisator

:

smaUdaWyzvMc

ff Ijgqws. Tel 22680

IJMUIDEN

l.linuideiise 27M('-er die als roepnaam
..Selieepsbel" heetl. liet geheel had

een sneeuwbalellckl want nog diezelf-

de .ivoru! was licl nieuws al doorge-

tlrongeii lot lloogezantl. terwijl ook
reakties vamiil het zuiden ..tol Helgie

aan toe" kwainen.

HANOTEKENIIMGEN

SchLiileiibiiru verzocht eenieder die te-

gen de sliiiliiig van het Doltirania was
zijn liandlekening te zenden. ..We
wertlen gewoon overdonderd", zegt

hij. terwijl hij de stapels post loont die

zijn binnengekomen. Uit het gehele

land werden adhesiebetuigingen mei de

aktie ontvangen. ..Wij hebben er nu al

enkele duizenden, de aktie loopt nog
lol 5 december, on ik verwaclil dal er

nog heel wat zullen komen" spreekt hij

als zijn verwachting uil.

Bijzonder zijn ongeiw-ijleld de stapels

December programma

Vrouwen van Nu
Z.^NDVOORT - Behalve de histrum-

viering op 18 december, heeft de ver-

eniging Vrouwen van Nu voor de ko-

mende maand het volgende program-

ma opgesteld;

do. .1 dec: Sinterklaasmiddag in hotel

Zomerlust. aanvang 13.30 uur. Hel
belooft een gezellige middag te wor-

den, als iedereen een pakje, al dan niet

met rijm. meebrengt,
do. 10 dec: Spelmiddag in hotel Zo-
merlust. aanvang 13.30 uur. Bovendien
is er van 14.f)0 tot l.S.OO uur gelegen-

heid tot opgave voor kcrstlunch en

kursussen ritmische gymnastiek. Hin-

tleloopen schilderen en reanimatie,

vr. 11 dec; Leden en donateurs krij-

gen, als voorproefje van het lustrum-

fcest, een ..Terugblik ."ï jaar Vereniging

Vrouwen van Nu", waarbij de heer

Davids dia's zal vertonen. Aanvang
19.00 uur in het gemeenschapshuis,
Zandvoort.

do. 17 dec; De Kon. Mij. van Tuin- en

Plantkunde organiseert in de beneden-

zaal van hotel Keur. vanaf 20.00 uur

een avond, waarop onder deskundige
leiding kerststukjes worden gemaakt
van het zelf meegebrachte materiaal,

vr. KS dec; Lustrumfeest in .,De Lin-

ge". Lingestraat 1, Haarlem-Noord.
Toegangsprijs voor leden en donateurs

ƒ 5,— inkl, vervoer. De bussen ver-

trekken om IS. 30 uur en 19.15 uur

vanaf het Gemeenschapshuis,
ma. 21 dec: Kcrstlunch in feestelijk

versierd hotel Zomerlust. aanvang
12.30 uur; een sfeervolle middag met
enige kerstverhalen en een korte sa-

menzang tot besluit. Prijs voor leden en

donateurs ƒ 22.50. voor introducés

ƒ 27.50.

tekeningen die klassen van lagere scho-

len zonden. De l.idwinaschool uil

Haarlem waarvan veel kinderen naar

hel Doltirania kwamen was ëén der

eersle. gevolgd door scholen die ooit

hel Dolfirama en dagje stranti in hun
schoolreisjes hadden gepland. ..Prach-

tige tekeningen zijn erbij", glundert

.Schuilenburg. die bekent zelf zie' zo'n

tekenudiuler te zijn.

AANPLAKBIUETTEN

Vi;i ;ianplakbiljetlen wordt men in 1.1-

miiiden en wijde omgeving op de hand-

tekeniiigeiiaklie attent gemaakt, l-.ersl

had Schuilenburg er zelf één getekend,

maar de dolfijn die daarop voorkwam
h;id meer weg van een vliegende honil.

..Cielukkig kreeg ik hulp van mijn
bedrijf, vandaar dat wij nu een
w-erkelijk grootse folder hebben".
De aktie die een landelijk karakter

kreeg door medewerking onder andere
van Radio Mi Amigo en Radio Caroli-

ne, verloopt voortreffelijk.

Wim Schuilenburg lieeft al kontakt

gehad met de heer Machielsen. die ;ds

burgemcesler van Zandvoort nauw be-

trokken is bij de besprekingen die met
de eigena;ir worden gevoerd om het

Dolfirama Ie behouden. Momenteel
zoekt men naar een bepaalde hehcers-

vorm waarin het Dolfirama onderge-

bracht kan worden. Voorlopig is de

toestand geconsolideerd, maar een op-

lossing moet nog gevonden worden.

BEZOEK

Volgens de huidige eigenaar heeft het

Dolfirama de afgelopen jaren met ver-

lies gewerkt, dit was één van de over-

wegingen het te sluiten. Voorwaarde
om het Dolfirama open te houden is

dat de exploitatie weer rendabel wordt.

Logisch gevolg hiervan is dat er veel

bezoekers moeten komen op de dagen
dat het geopend is. Een bezoek dat

door de huidige akties zeker is gestimu-

leerd, maar of dit voor de toekomst

ook voldoende zal zijn. blijft natuurlijk

de vraag.

Zeker is in ieder geval dat aanstaande

zondag 6 december veel 27MC-ers naar

het Dolfirama zullen komen, en dat zij.

atliankelijk van weer en toestemming
van plan zijn een demonstratieve auto-

rit door de gemeente te houden.

GEEN GELD

Zowel bij de gemeente als bij de heer

Schuilenburg is geld ontvangen voor

behoud van het Dolfirama. ..Dal is

zeker niet de bedoeling geweest. Wij

hebben nu een bankrekening geopend
omdat wij hel geld voorlopig willen

bewaren voor het Dolfirama. Blijkt dat

het niet nodig zal zijn. dan wordt het

overizemaakt naar Pielerbuuren voor

Wim Schuilenburg, alias Small Daddy achter zijn „bak", een post die hij

betrok omdat hij van mening is dat het Dolfirama niet weg mag uit

Zandvoort.
Foto Europress

het zeehondenopvangcentrum dat men
daar heeft. Het fonds heet ..(.iiflen van

Dolfijnenvriendcn". het b;mknr. is

43..30. S5. 037 op de .Amro Bank in

Llnniiden. hel postgironumnier van de

b;ink is S23S. Dit zeg ik niet imi meer

ueUl te ontvangen, maar om de mensen

die wei geld zonden te laten «elen wat

wij er voorlopig mee gedaan hebben",

aldus Wim Schuilenburg.

De aktie loopl tot 5 december, dan stopt

ichuilenburg ermee, dus «ie er evenals

deze enthousiaste I.lnuiidenaar ervan

overtuigd is dat het Doinrania meer is

dan een attraktie in Zandvoort. maar
een streekfunktie heeft waar velen uit de

regio, en naar gebleken is, ook uit het

gehele land naar toekomen, doet er

beter aan dit nog even vóór aanstaande

zaterdag aan .S'chui/enburg te laten we-

ten.

De handtekeningen worden dinsdag-

avond 8 december om 19. Of) uur op het

raadhuis overhandigd.

Margreef .-\te.s

Coördinatie gewenst

Surfen voorlopig nog

niet seizoengebonden
ZANDVOORT - Uitbreiding van hel

stranddétachemcnt politie blijft toch

wél één van de voornaam.stc punten

voor een komend overleg lussen de
gcmcentcpolUie en de diverse belangen-

,

groepen van het Zandvoorl.se strand.

Dit bleek op de vorige week donderdag
gehouden vergadering van hel Suand-
schap. waarvoor de eerste maal ook
vertegenwoordigers van de vishandela-

ren een uitnodiging hadden ontvangen.

Nieuw op deze vergadering waren ook
de heren Menkhorst (Korpschef ge-

meentepolitie, en de gemeentesecreta-

ris Merts).

ÏLAIM VAN AMSTERDAM OP NORON-LOKATIE ONTOELAATBAAR

Gewest Kennemerland op de bres

voor woningzoekenden
KENNEMERLAND - Evenals de gemeente Haarlemmermeer
fceeft ook het gewest Kennemerland zich fel gekeerd tegen een

mogelijke claim van Amsterdam op woningen in de NORON-
lokatie. „Juist omdat de NORON-lokatie de enige iokatie van

betekenis is, waar Zuid-Kennemerland in de toekomst een

beroep op zal kunnen doen om zijn woningbehoefte voor een

deel te dekken, zult u begrijpen dat wij een dergelijke claim

van Amsterdam met beslistheid en verontwaardiging van de

hand wijzen en met alle middelen zullen bestrijden.," Zo luidt

de reactie van het dagelijks bestuur van het Gewest Kenne-

merland in een schrijven aan Provinciale Staten van Noord-

Holland.

zandvoorts
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Kantoor: Gasthuisplein 12,

iel: 02507-17166.

Postadres: Postbus 26,

2040 AA, Zandvoort.

Hoofdkantoor: Dorpsstr. 8.

Aalsmeer, tel.: 02977-

28411.

Postadres: Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer

Geopend van 8.30- 17.00

uur.

Openingsuren Zandvoort: maan-

dag 13.00-16.00 uur; dinsdag;

10.00-16.00 uur; woensdaj; 9.00-

12.00 uur; donderdag 10.00-

13.00 uur en 14.00-17.00 uur;

vrijdag 9.00- 12.00 uur.

Klachten bezorging: vrijdagmor-

gen van 9.00-12.00 uur.

Uiterste inleverterniijn redactie

kopij: woensdagmorgen 10.00

uur.

Uiterste inleverterniijn adverten-

ties: woensdagmorgen 10.00 uur.

De claim waar door het gewestbestuur

op wordt gedoeld, is die van het college

van burgemeester en wethouders van

Amsterdam, dat onlangs in de brief aan

gedeputeerde staten liet weten in de

toekomst in staat te zijn de eigen

woningbehoefte op te vangen, maar
voor de korte termijn nog beslag wilde

leggen op woningen in nu te bouwen
lokaties nabij de hoofdstad.

De zaak kwam in het gewestbestuur ter

sprake naar aanleiding van een inter-

view met wethouder C.J. Wolffensper-

ger. waarin het Am;>terdamse stand-

punt nog eens werd verduidelijkt. ,.De

Amsterdamse wethouder heeft zich

niet beperkt tol een pleidooi voor

versnelde woningbouw' in Amsterdam
(waarin wij hem wellicht zouden kun-

nen steunen), maar in werkelijkheid

verklaarde hij een claim te leggen op de

NORON-lokatie, welke door Provin-

ciale Stalen in juni 1979 is bestemd

voor de Meerlanden en Zuid-Kenne-
merland." aldus het Gewestbestuur.

Begrip

Hoewel bij hel Gewestbestuur begrip

liesluat voor de Amsterdamse situatie

(de hoofdstad heeft U' kampen niet een

samenloop vun inaalschuppelijke pro-

blemen, die een bijzondere behandeling

rechtvaardigt), is men van mening dat

de woningnood van Zuid-Kennemer-
land zeker niet geringer is dan die van

Amsterdam. Men baseert dit up het

inwonertal en buimcapaciteil.

..Desondanks wordt de woningbehoet-

te van Amsterdam vooreen aanzienlijk

groter deel gedekt dan die van Zuid

Kennemerland, namelijk 76% tegen-

over 5^)'"r". aldus de brief. Het gaat

daarbij om de behoeftedekking voor

Zuid-Kennemerland in de jaren 19S1

tot en met 1984. In het percentage van

59 behoeftedekking voor Zuid-Kenner-

meland is de woningproduklie in de

NORON-lokatie inbegrepen, evenals

het aandeel van Zuid-Kennemerland

van 1-^ procent van de bouwprodukiie

in Alkmaar.

Uitzonderingspositie

Wel begrip dus voor de aparte proble-

matiek van. maar géén uitzonderings-

positie voor. de hoofdstad. I Iet bestuur

houdt staande dal een uitzonderingspo-

sitie voor .Amsterdam niet gerechtvaar-

digd is en dat de belangen van niet-

Amstertlamse en even urgente woning-

zoekenden zo onevenredig worden ach-

tergesteld als nu het geval is." Men
wijst erop dat de situatie nog schrijnen-

der zou worden wanneer Amsterdam
zou meedelen in de NORON-lokatie.

Noord-Kennemerland

Het .Streekplan Noord-Kennemerland is

nu voor uiteindelijke be.sluitvurniing in

handen van Provinciale Staten. In dit

stadium wil liet Gewestbestuur zich niet

meer uit.spreken over het al dan niet

Antobedrijf

Versteèdé
, Zandvoort,

Telefoon 12345

opnemen van de ..omstreden Iokatie

Heerliugowaard". Volgens het ont-

wcrpstreekplan kunnen in deze Iokatie

zevenduizend woningen worden ge-

bouwd. Maar .Amsterdam ziet die Ioka-

tie niet als een oplossing voor haar

woningnoodprohlemen.

Met Geweslhesluur verzoekt de Staten

wel met klem de gevolgen van een

eventuele afwijzing van de bouwiokalie

Meerhugowaard niet af te wentelen oy>

de toch al stiefmoederlijk bedeelde

woningzoekenden van Zuid-Kenne-

merland. Het gewestbestuur vraagt

daarvoor dan ook garanties.

Binnenkort moe! door de Stalencoin-

missic voor hel Streekplan Noord-Ken-
nemerland het eindrapport over dit

streekplan worden vastgesteld. Er

komt dan een uitspraak over de vraag

of Heerhugowaard als bouwiokalie

voor ongeveer zeventluizend woningen
wordt aangewezen. Daarna wordt het

streekplan in ile M>ltallige .Statenverga-

dering vastgesteld.

Zoals de kaarten nu zijn geschud ver-

wacht men dal de Staten Meerhugo-

waard als ..overloopgebied" voor Am-
sterdam zullen schrappen, slechts het

C"[^.-\ lijkt nog voorstander van deze

bouwiokalie.

Door het dageli|ks bestuur van het

tiewest is een kopie van hel schrijven

ver/oiulen aan de voorzitter van de

Stuurgroep Noorderlijk Deel Randstad

fliet overlegorgaan van de groeiker-

nen). kW minister van Volkshuisvesting

en Ruimtelijke Ordening, de gewestge-

meeiilen en de gemeentebesturen van
Amsterdam, Meerhugowaard en Maar-
Icnuiiermcer,

Schipholwerker

In een eerdere reactie heeft het genieen-

lebesluur van Haarlemmermeer al laten

welen mik fel gekant te zijn legen de
claim die Amsterdam legt op de NO-
RON-lokatie. Haarlemmermeer meent
dat zij al genoeg doet aan de leniging

vun de Amsterdamse woningnood diH)r

in Amslvrdam woonachtige Schiphol-

werkers toe te laten in de NORON-
lokulic.

Surfers

Hoewel leden van de watersportvereni-

ging Zandvoort en de strandpachters

uit overwegingen van veiligheid van

zowel surfers als redders, voorzichtig

een vaarseizoen voor zeilers en surfers

in overweging wilden geven, tiestond

van de zijde van de Zandvoortse Red-

dingsbrigade een andere oplossing.

Men is van mening voorlopig nog niet

in te grijpen, mits men leden van de

reddingsbrigade op de hoogte wil hou-

den van grote evenenienten buiten het

seizoen, terwijl voor de meer ervaren

zeilers /surfers niet direkl gevaar be-

staat. De ZRI3 wil buiten het seizoen

een reddingsboot ..standby" houden,

en is van plan. wanneer de kosten zijn

op te brengen, de zogenaamde ..over-

levingspakken" zoals die door andere

reddingsverenigingen worden gebruikt

aan te schaffen.

Misser

In de laatste vergadering van het

strandschap was overeengekomen dat

door de politie een onderzoek zou

worden ingesteld naar het zwemmen
bij de door de gemeente aangewezen
afvaarpunlen aan de kust. Diverse

woordvoerders zien hier toch wel een

eevaar voor enthousiaste badgasten.

Door de politie was dit nog niet ge-

beurd, doch het komende seizoen zal

hier zeker rekening mee worden ge-

houden.

Overleg

Ten aanzien van de diverse voorstellen

en suggesties, en ook klachten van de

diverse belangengroepen bleek duide-

lijk dal ten aanzien van het slrandbe-

drijf een coördinator w'ordt gemist. De
s.'iinen«'erking zou. zo vermceilt een

buitenstaander, toch wel beter kunnen,

doch het overleg op s|>eci,uil drukke

dagen is nihil, waardoor ei soms inii.i-

ties ontstaan, die op een andere wi|/c

zouden kunnen worden vermeden
(honden, ruiters, vislucht, parkeren).

Een stap in de goede richling lijki d.in

ook het overleg tial mei de diveivc

groeperingen, Strandpachlers. Slrauil-

détachemenl. W alerspniuereniguig.

Reddingsbrigade en ^l^llaIHiel.lrcn

voor de loekoiiisi weul gephiiKi,

Kest img te vermelden d.il de lice;

Lemstra, gemeenieseeiel.itis v.in ,\iii-

sterdam, ditmaal vmu de l.i.ilsle keer

aan deze vergadernig deeliiain. Mei

een prent van het /..iiKKiHTlse i.i. ui-

huis nam hij afscheid.

Winteraktiviteiten

ZAND\'OüRr - In lie( k.iJer i.ui de

winteraktiviteiten 1"SI-1'',S2 over -illei^

nalieve geiieesuii/e wordt in het tic-

zondheiileentruni een a\oiui geoiu.ini-

seerd i.wer het mulerweTp l'.u.iiioi m.ik'

(reneeswijze. De spiekei i.iii de.'e

avond is de heer R. .l.ispeis, Pihm de

successen van de vonge .isnnden re-

kent de werkgroep weer op een grole

opkomst. Met gezondheuieeirlruni si.i.ii

aan hei BeatriNplantsocn 1 ie Zand-

voort en is een zijslra.it van de Kostvei-

lorenstraal.

De aanvang is om Jd.dll inir. de /.i.il is

vanaf 19. ,M) uur open, N,\ de p,iu/e is ei

gelegenheid tol vragen stellen, V henl

van harte welkom, de toegang is gratis

voor leden en nict-lcdcn,

''"mm i ':«•#««i»«»iiw^^«

deDadiaiWw
Schaakkoning schaakmat

Professor dr, Ma,x luisvc, de cci'iid'-

wereldheroeiiule ^ctl,'t.lkmeesIe^ . iii

19,i.s en IV.ïfi/ell'. wereldk.'iinpintTi.

is sehaakkiMiing al. I-,cn Kiuuiil:.

sterker dan liii heelt hem Mmr l'ii..",1

schaakmat ge/el en wi| m /;iiui-

voorl oiuiergaaii zijn vrii ph >!'-cli;r,:e

ilood als een grom veiiies. v.anl

prol. dr, M.i.s |-,uue en /.irKKcicrl

waren nauu mei elkaar verhumlcn
I lij h;id een uitgesproken /••-. tU '<" 't

ZaïuKiiort. ilat lieett hij mii /dl

verscheidene nialeii nezcud. DirccU

familie-betrekkingen w.ircii ii.i;ii

ook niet \reeriul aan. lli] lur.'.dc

inderlifd de ziisler van de eeliU'L lin-

te van ilr. W.iaiiing. die een geiicUl

pretllkanl iii onze gemeente w;.^ in

tie gerelonneeriie kerk. Ze hadden
een grool ge/iii. de heer en me-
vrouw Waaning. \'elen \an liiin

kinderen stieluten up hun beurt

weer een gezin en zo werd prol. dr.

Euive als vanzelfsprekend clirett in

deze grole laniiliekrmg opgenoiiieii.

Er was een hechte band tussen hen
allen, dat heb ik zelf menigmaal
mogen eonsuilcren. wanneer hl] iii

Zandvoort vertoefde hetzij voor licl

spelen \an wedsirijde" of gewdcm
voor familiebezoek. Da.irom wijd ik

dan ook dit afsciieidswoord aan

deze edele en grote man, eenmaal
wereldberoemd, toen hij in 19.'ï5

wereldkampioen werd in zijn sirijd

tegen Aljechin. welke gebeurtenis

in feite in Zandvoort werd beslist.

En nog in 19S(I speelde hij een rol

van betekenis bij de viering van hel

gouden jubileum van onze Zand-
voortse schaakclub. I lij heeft wat

afgespeeld, onze grootmeester! Was
deelnemer aan het meestertoernooi

in 1936 en vorrr de Zandvoortse
Schaakclub was hem nooit iets te-

veel. Vele simultaan-partijen

schreef hij op zijn naai7i en hij

wedstrijden van betekenis vond
men hem altijd in de voorste gelede-

ren. Hij was geliefd bij. en werd
gewaardeerd rloor zeer velen, want

hij was een innemend mens. Dins-

dag jl. werd hij onder grole belang-

stelling gecremeerd. Krachten, ster-

ker dan hij, hebben deze reus in de

schaakwereld tenslotte nog plotse-

ling geveld op SO-jarige leeftijd. De
schaakkoning van weleer ging thans

zelf schaakmat. We zullen hem mis-

sen voor altijd, maar in onze herin-

nering zal hij. als de sterkste op zijn

gebied, altijd blijven voortleven.

Versterking gevraagd

De organisatoren achter de jaarlijk-

se Kerstviering in gezamenlijk ver-

band in de van f^agéehal. heeft een

dringend beroep op mij gedaan u te

vragen om het welslagen van dit

gebeuren te willen stimuleren door
zanglustigen onder ons op te wek-
ken voor éénmaal toe te treden tot

het koor. dat de volkskerslzang

moet ondersteunen. De repetitie

(de laatste en eerstvolgende) wordt
gehouden op zaterdag 12 december

„WURF-PRAET"

ir: .'.

iri dr Wiin l' lerleiib.ichscliool vmu
M.i'.ii i,:n de Z.iiuhoorlsel.'i.'in, Niel

''II", 2 uur "v mickl.ig',. zo;ds uoi-

-l'i"nkcli|k uas üejilaiui, iloch ilev

/i!"f:.'Lii- "iii lil Uil/, onder leuliriu

'--',! ikiik li'immcl. Men heelt nu
,' injiM--!i_:cn M| elkaar, die de

/.Mf, ^'.iHcn ,i:fn\(>creii en lleiik

'I r. 'imn-.'! Iieelt een a.iiiliekkeliik

Kcr--t|ii".'_T;,ii)m.! opgesleld. .Maar

ilic
""

/Mii _! nog Ie ueiiiig eii voor
it-^- !|,„-.iir'j:; hjhocll u mcl wcg Ie

biir. ri IL' /i|:i :illcm;ial ceiivoudi-

'_!c k , I •!/ i;;.:i II ikis loonl'iUv i:oede

wii '-II ',;c-.,tt I', voor de/c 'jenni.ilige

een..-irlcMis "p, /.lUrd.u; 12 lieceiil-

i-cr .1111 in.iiii lüii. I ld is (Ie laai^te

r'jpcHü'j wi,'" de iiilvoeririL'savoiul

/ell iii il'.; v;,n fV'.Liechal, De/c iiv.Mul

iii'ici liiioir.ian' Ir vuirdl ook op u

!'crck'.-n.!'

Z.O.V.-cocktail werd succes

In .iaii--lui';-: ? '"-
;: "c rc-umc

over de -ccr-'.c "..jc ',;". crini^-

avondcn v.in ,/.- /:-;, '.-sc

Operclle \'crcn:_;r_ -;;::;-. 'c-

nicr ,,Opcrct",c C' _;: - i; -.-n

22 iiovcmher il
,:."-;.' - _." j*.'.

De Krocht. •.,::. '.h:-- - ^ - :;n

gemeld, (kit oi ,-: j. -.- ;-, ::••,-

avonden op /alcr'2:: 2- _-
,:

- ::^

2') novcmher een :: _ -,...-- .^-.ti

geworden, \'oor::: -.-:-. jv" . — ie

avond wa^ de /aal l:is:c-;'---,2 -j/et

en rnen heef! volop k'j,--c,p _-c,-!ie-

ten van de sublieme z.iri:; en aankle-

ding. Met Wis een kr/,'.hl".ocr . dc/e

vier uitvoennn^avondcn. m:;cir het

is gelukt: Ciefelicclecrd Z,0,\\ Het
was een prachtige generale repetitie

voor de komende grote uitvoering

van ..De Groene weide", in maart

a.s. in de Stadsschoiivvhurg in Haar-

lem. Veel succes mensen bij de

voorbereiding!

15 jaar Autosport

Wanneer mijn informaties juist zijn.

en daar twijfel ik niet aan. herdenkt
de autosportvereniging Sandevoer-

de, op 16 december a.s. haar derde

lustrum. Men wil er wel wat aan

gaan doen. maar wat weet ik nog
niel precies. Dal hoon u volgende
week. of de week daarna. Met is. zo

u weel, een aklieve vereniging, die

zich in hoofdzaak bezig houtlt met
het organiseren van puzzelrillen en

het deelnemen aan allerhande spe-

ciale ritten in de regio. Ik hoop er u

binnenkort meer van te kunnen
vertellen.

Opoe

Opoe heelt niij beloofd, binnenkort

u een ..reeeppie" te /uilen geven

voiir de komende feesldageit. Ze is

het aan '1 voorhereiden niiiar had

het nog niet klaar, ,\Iaar er is nog

ti|d iienocL; vooi. We wachten maar
af!

De zee/.eiler

l-.r v.ill ileze week vi,einig ol mels te

Vertellen vaii on/e /ce/eiler Kees

\isser (KrisMc). Hiidohbcrt ergens

op de /ilte H.ircn tussen Rio de

.l.ineiro en K,i.i[i^l.id l/i|n volgende

liocll, liet i> eiLi een/.umi op die

wiilIc vhikle dic lui i-kOilO mijlen

l.iiie) moei /ion te overbiiiggen,

N oireiKlc week /uilen wc hopelijk

vvccr ecii niciiu Icvcil'-Ickcn van

hem li.Tcn, vv.int />' iiioiicliik '.wl hij

n.'c v.'.T de KcrMiLnicn in Kaap-

Sinteridaas

1
' ;c:i^''':;^' vvciis ik u .illcmaal het

^, ":,', ,>'ic '.vcckcr,-Atc ccn jMciMiic en

i:..-,,:;:^' liiJ M,i,ik Cl ccii vv.iar

:.,,: \,::i en .'cl ,i!lc zorgen en
: ;.' ie'ic^ici; ilc/c d.iücii ma, ir op/i|!

W .Cl! vv.ii 1.. tcn-.lolic het leven

.,';',. iel lec-!,l.i',:en ,'

K,Sr,

wij demonstreren u dit graag.

Peeters Zandvoort B.V.

Hallstraat 56 -Zandvoort -Tel 02507-1 36 'S
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estoemooi
ZANDVOORT - Een schutter van SC Unicum 73 kwam eens op hel idee met zijn handboog ergens anders op te richten

dan op altijd weer dezelfde blazoenen. Hij nam een bierviltje en kreeg een briljante inval.

Tezamen met een andere schutter nam hij kontakt op met de Heineken bierbrouwerij die zeer positief reageerde en zo

ontstond dan het eerste Heinckenbokhiervilijestoernooi.

De bierbrouwerij zorgde voor het materiaal en zeer mooie prijzen, iedere schutter ontving een fraai bokbierglas, en dat het

toernooi herhaald zal worden, staat nu al buiten kijf.

Het werd in Nieuw Unicum een bijzonder gezellige dag en een spannend toernooi. In de prijzen vielen in de eerste klasse 1.

W. Oostendorp; 2. J. Kandhai; 3. H. Vermaas; tweede klasse: 1. Hermien Paap; 2. J. Drommel; 3. H. Eijkhof. In de

derde klasse tenslotte gingen de prijzen respectievelijk naar D. Hits, E. van Riet en Linda Zwenne. Het hoeft geen betoog

dat de organisatoren M. de Goede en J. Gaemes behoorlijk in de bloemetjes en mooi daglicht werden gezel.

Aktiefoto van het toernooi met de moeilijke naam, v.l.n.r. Aad Gooyer, M. de Goede en Nel Schuuring.

ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mol en

Ridderbos
Arts: G.J.J. Mol, telefoon 15091 en

15600
Verdere inlichtingen omtrent de week-

Kerkdienstëm
mmmssm

Hervormde Kerk, Kerkplein: 10.00

uur: ds. P.J. Mulders van Haarlem,
bediening H. Doop, crèche aanwezig.

Jeugdhuis achter de kerk: 10.00 uur:

Jcugdkapel.

Gereformeerde Kerk, Julianawee 15:

10.00 uur: ds. P. van Hall; 19.00'uur:

dienst onder leiding medewerkers Ge-
meenschappelijke Werkgroep.
Nederlandse Protestantenbond, Brug-

straat 15: 10.30 uur: de heer G. Vlut-

ters van Uithoorn (R.K.).

Rooms Katholieke Kerk, Parochiekerk

St. Agatha, Grote Krocht:

zaterdag 5 december 19.00 uur: eucha-

ristieviering met orgel en samenzang.
Zondag 6 december 8.45 uur: Stille

eucharistieviering: 10.45 uur: eucharis-

tieviering met medewerking van het St.

Caecilia-kerkkoor.

Radiokerk Bloemendaal. Vijverweg
14: 9.30 uur: ds. W. Dijckmcester van

Aerdenhout, Gemeenschappelijke
dienst. Heilig Avondmaal; 19.30 uur:

ds. L.J. Boeyinga.

Kerk van de Nazarener, Zijiweg 218,

Haarlem: 8.30 uur: zondagsschool en

bijbelgespreksgroep; 10.30 uur: ds. J.

Smink (Lidmatendicnst); 19.01) uur: ds.

J. Smink, (Doopdienst).

Woensdag 9 december 20.00 uur: bij-

eenkomst celgroepcn.

Nieuw Apostolische Kerk: tot nadere

aankondiging zondag 9.30 en Ui.ÜOÜ

uur, woensdag 20.00 uur dicnsl in

gebouw Madocrastraat 1, H.iarlem-

Noord.
Volle Evangelie Gemeente zondag-

morgen 9.45 uur' dienst m pchouw
Voorstraat 100 te Katwijk .Mn Zee

enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen

Anderson, tel. 12058; Drenth, tel.

13355; Flieringa, tel. 12181; Zwerver,
tel. 12499.

TANDARTS: telefoon 023-313233

WIJKVERPLEGING: Zr.

T.v.d.Spek. Van Lennepweg 42hs, tel.

18741.

APOTHEEK: Zeestraat Apotheek,
N.v.Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr.
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3. f!a: 2,

Zandvoort, tel.

02507-14437, b.g.g. 023-313233
DIERENARTS: mevr. Dekker, Thor-
beckestraat 17, tel. 15847.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie tel. 023-320202 (dag
en nacht)

POLITIE: telefoon 13043
BRANDWEER: telefoon 12000
CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND
ongevallen 023-319191, besteld vervoer
tel. 023-319277

iiirgerlijki^stand

ZANDVOORT
Geboren: Yvette Annemarie, dochter

en Daniël Johannes, zoon van J.P.

Lefferts en M.W. Verschoor; Harm,
zoon van H. de Jong en L.C. Donkers;
Andor, zoon van F.B.M. Dieben en V.
Adegcest.

Ondertrouwd: J. Koning en C. Klomp;
F.B.S. Harms en A.M. Landmeicr; W.
Bol en A.S. Wijnalda en R.A.W. van
Steijn en C.C. Duin.

Gehuwd: K.J. Zijlstra met S.N. Kor-
ting.

Overleden: Willem J.D. Jansen 59
jaar, Gerritdina M.M. Zwemmer, geb.

Stcenken. 81 jaar; Aagje van Geelen,
85 jaar en Willem G. van Fastenhout,

82 jaar

TAXI: telefoon 12600 en 16843

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 17641

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK
WERK ZANDVOORT
Noorderstraat 1, telefoon 13459 (b.g.g.

023-320899 of 320464)
Spreekuur op werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur, maandagavond van 7.00 tot

8.00 uur. Verder volgens afspraak.

Voor de/f hulpverlening, beschikbaar

voor iLdere inwoner van Zandvoort
geldf tiat er voor de vrager geen kosten

verbonden zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZANDVOORT
voor informatie, advies en hulp, tel.

17373. Op alle werkdagen van 11.00 tot

12.00 uur. Ook schriftelijk: postbus

100, 2040 AC Zandvoort.
STICHTING WIJKRAAD NIEUW
NOORD telefoon 18083
V\ LRKLOZENCOMITÉ, spreekuur
iedere maandagmorgen van 11.00 tot

12.00 uur in de openbare bibliotheek.

Op dat tijdstip ook telefonisch bereik-

baar onder nr. 14131

WETSWINKEL
Gemeenschapshuis, Louis Davids-

straat. Eerste en derde woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM
Schotersingel 2, Haarlem, Tel. 023-

256198. Geeft direkt hulp wanneer u
die nodig heeft bij akute problemen.

WATE^i.SllAN«N^
ZANDVOORT -

voor de komende
De Waterstanden
week:

Datum
3 dec.

4 dec.

5 dec.

6 dec.

7 dec.

8 dec.

9 dec.

10 dec.

HW
7.12

8.05

9.12

10.25

11.40

0.18

1.20

2.10

LW
2.40

3.22

4^27

HW
19.37

20.38

21.51

5.36 23.07

6.57

8.18 12.46 20.36

9.26 13.41 21.33

10.19 14.26 22.25

LW
15.12

16.02

17.02

18.14

19.27

Maanstanden: vrijdai; 4 december EK
17.22 uur.

Zondag 6 december doordtij.

Boeiend gevarieerd concert
ZANDVOORT - Liefhebbers van se-

rieuze muziek, in een rijk gevarieerd

programma gebracht, hebben zondag-
middag hun hart kunnen ophalen en,

gelet op de bijvalsbetuigingen, dat dan
ook kennelijk volop gedaan. Dat was
tijdens het concert, dat het Zandvoort-

se bejaardenkoor van de algemene
bond voor bejaarden had uitgeschre-

ven, doch waarin het aandeel van het

koor zeer bescheiden was. Men trad in

totaal slechts tweemaal als koor op met
een zestal nummers.
Wie dit programma heeft ontworpen en
samengesteld is mij niet bekend. Ik

verdenk er de volijverige dirigent me-
vrouw R. van Pruissen-Jongens van,

doch hoe dit ook zij, de samensteller(s)

verdienen een woord van lof voor de
vindingrijkheid en muzikaliteit, die uit

al het gebodene sprak. Het werd een

Winterserie-

wandeitochten
ZANDVOORT - De Haarlemse wan-
delsportvereniging "Jan Pastoors" or-

ganiseert op zaterdag 12 en zondag 13

december a.s. de eerste van een serie

van vier winter-wandeltochten. De
start is vanuit het Ontmoetingscentrum
"t Zijltje", Korte Zijlweg 9a (naast

R.K. kerk) te Overveen.

Er kan gestart worden tussen 11.00 en
12.30 uur voor de afstanden van 5 - 10 -

15 km.
De afstand van 20 km. start uitsluitend

tussen 11.00 en 11.15 uur. Indien men
niet aan de gehele serie kan deelnemen
is het mogelijk om een dagtocht te

wandelen.
Voor nadere inlichtingen: Gen. Spoor-

laan 33, 2111 WS Aerdenhout. Tele-

foon 023-241927.

De volgende data's zijn: 9 en 10 janua-

ri, 6 en 7 februari en 6 en 7 maart 1982.

y9 film-inn

ZANDVOORT - Op vrijdag 4 decem-
ber wordt in de openbare bibliotheek

de film "La Mort en Direct" vertoond

van Tavemier.
La Mort en Direct werd door de
vereniging van buitenlandse journalis-

ten in Parijs onderscheiden als de beste

Franse film van 1979. La Mort en
Direct is de vijfde speelfilm van ex-

filmcriticus en -persattaché Tavernier.

Een regisseur die zich niets aantrekt

van heersende filmtrends waarmee zijn

generatie-genoten zich bezighouden.

Zo had La Mort en Direct, gemaakt
naar een boek van David Compton,
The Continuous Katherine Mortenhoe,
of eigenlijk Deathwatch, want de film

is oorspronkelijk in het Engels opgeno-
men, ook geen enkele relatie met de
modieuze sciene-fiction-rage van begin

1980.

In een nabije toekomst is de medische
wetenschap zo ver gevorderd dat onge-

neeslijke ziektes nauwelijks meer be-

staan. Een vrouw (Romy Schneider)

met toch nog een fatale kwaal is ook zo

iets uitzonderlijks dat een televisieta-

tion hoge kijkcijfers denkt te halen met
live-reportages over haar laatste le-

vensdagen en haar sterven. De vrouw
weigert hieraan mee te werken. Op
haar vlucht voor de media, de uitzen-

ding is overal al met meer dan levens-

grote portretten van haar aangekon-
digd, wordt ze gevolgd en daarna
schijnbaar geholpen door een camera-
man (Harvcy Keitel) die een minia-

tuurcamera in zijn hersenpan heeft

laten transplanteren. Alles wat hij ziet,

kan rechtstreeks over de hele wereld

worden uitgezonden. De vakidioot

raakt door zijn kontakt met de vrouw
in een gewetenscrisis.

Juist doordat Tavernier afziet van alle

effecten waar onderwerp en genre aan-

leiding toe zouden kunnen geven, is het

een buitengewoon spannende film ge-

worden.
Aanvang 21.00 uur aan de Prinsesse-

weg.

programma voor ,,elk wat wils" met in

hoofdzaak licht klassiek werk. Er was
dan ook in de geheel gevulde Hervorm-
de Kerk een dankbaar publiek dat met
het applaus terecht zeer gul was.

Voor mij persoonlijk was het hoogte-

punt van de uitvoering het weinig

gespeelde concert No. 11 in D dur van

J. Haydn met als solist de nog jeugdige

Frank Bont, die momenteel studeert

(sinds 1979 aan het Sweclinck Conser-
vatorium bij Willem Brons). Bijzonder
heb ik genoten van zijn kunstzinnig

spel, waarin vooral het derde deel tot

grote muzikaliteit werd opgevoerd. Het
Haarlems Amateur-Symfonie Orkest
onder leiding van Hendrik Ter Voort
begeleidde op volgzame en zeer aan-

vaardbare wijze. Dat hier amateurs aan
het werk waren, kon men af en toe

rustig vergeten.

Een woord van extra lof in de tweede

plaats voor de dirigente mevrouw R.

van Pruissen-Jongens, een nog jeugdig

talent vol bruisend enthousiasme, die

het ,,in haar vingers had" en overal en
nergens was. Zij gaf er blijk van, de
toch nog al vrij ingewikkelde zaken in

alle opzichten te beheersen. Het dames
vocaal ensemble, thans als dubbel

kwartet, eveneens onder leiding van

genoemde dirigente, overtrof deze

middag zichzelf en bracht een fraaie

verklanking van ,,0 wie wunderschön
ist die Frühlingszeit" van Fr. Abt, een

bijzonder dankbaar werk, dat m.i. veel

te weinig gehoord wordt. ,,I leave my
hart in an English garden" werd even-

eens een muzikaal juweeltje, terwijl

een uit het ensemble gevormd duet op

Ruilbeurs
ZANDVOORT - Door de afdeling

Kennemerland van De Verzamelaar
wordt op zondag 6 december van 13.00

tot 16.00 uur een ruilbeurs gehouden.

Het gaat hier om het ruilen van postze-

gels, munten en veel oude ansichtkaar-

ten van Zandvoort. De beurs wordt

gehouden in Het Schalkererf, Berna-

dottelaan 201 Haarlem/ Meerwijk.

Toegangsprijs niet leden ƒ 1,25, kinde-

ren een kwartje en leden gratis. Voor
meer inlichtingen bel: 023-337988.

fraaie wijze een ,,Sound ihe trumpet

(maar niet van Purcell) uitvoerde en

daarin een uitnemende stembehccrsing

openbaarde.
Vlot en grandioos vertolkte daarna een

tweetal solisten, n.1. de violiste me-
vrouw Fl. Peuschens en de accordionis-

te Elly Geenevasen twee weinig ge-

hoorde composities voor viool en ac-

cordeon. (Twee uitgesproken ,
.Balkan-

composities, één uit Roemenie en één
van Sicilië). Zij toonden een bewonde-
renswaardige vaardigheid op beide in-

strumenten en in het samenspel. Voor-
al in het veel voorkomende Czardas-

tempo bleken zij uitblinkers te zijn.

Het uitstekend bezette orkest, waar-

voor ik reeds meer de loftrompet heb

Bridgenieuws
ZANDVOORT - De uitslag van de

laatste wedstrijd, bracht de beslissing

van de tweede competitie, die de Zand-
voortse Bridge Club dit seizoen speel-

de.

In de A-lijn wist de familie Coops deze

avond te winnen met het hoge percen-

tage van 63,39% terwijl het koppel

mevr. de Leeuw-Braun goede tweede

werd met 57,14%. Hierdoor werd de

uiteindelijke einduitslag van de compe-
titie van zes wedstrijden: 1. mevr. De
Leeuw-Braun, 2. fam. Coops, 3. fam.

Spiers.

Naar de B degraderen de heren Roelf-

sema-De Wit en de dames Dróse-Van
Gellekom.

In de B-lijn wist de fam. Smink beslag
te leggen op de eerste plaats met
63,39% net vóór de dames Menks-
Roest (62,05%). Deze laatste fraaie

uitslag verhinderde echter helaas niet,

dat dit koppel naar de C-lijn degra-
deert, evenals de heren De Blauw-
Schotanus. Van de B-lijn naar A pro-
moveren de heren Reijer-Van de Wen-
de en het koppel Ipenburg-De Leeuw.
Deze zesde wedstrijd werd in de C-lijn

gewonnen door de dames Bos-Schou-
ten op de eerste plaats en de fam.
Groen op de tweede plaats. Naar B
promoveren nu de koppels mevr. Bos-
mevr. Schouten en mevr. Lenterman-
hr. Baan.

geblazen, boeide mij het meest in he

openingsnummer, de vlot gespeelde

Ouverture in C majeur van F. Schu
bert. Ook de Hongaarse dans No. 5 var

Joh. Brahms kreeg een gave verklan

king. ,,Op een Perzische markt" var

Ketèlby voldeed mij minder als nic

passend in dit programma.
Mevrouw Van Pruissen bleek het be

jaardenkoor, (aangevuld met hulp

krachten) tot een bewonderenswaardi
ge hoogte op muzikaal gebied te heb
ben opgevoerd. Het was een genot, de

enthousiaste zang te beluisteren. ,,E'

fiel ein Reif' van Mcndelssohn werc

hier m.i. het grootste succes. We mo
gen stellig nog veel onder haar emincn
te leiding van het koor verwachten. Ei

ook thans bleek de onvermoeiban
pianiste Maria Hufferman weer eei

uitstekend begeleidster, die het koo
volle ondersteuning gaf.

Samenzang met koor en orkest besloo

deze uitnemend geslaagde muziekmid
dag, die tenslotte door mevrouw S. vai

den Berg werd afgerond met een en
thousiaste speech en dat zulks haar tei

volle blijft toevertrouwd, bleek ooi

deze kostelijke middag op nadrukkelij

ke wijze.

K.Sr

Z'voort 75
ZANDVOORT - Ondanks de algehei

afgelasting van het competitie voetba
heeft Zandvoort '75 kans gezien on
een oefenwedstrijd te spelen. Het eei

klasse hoger spelende Kennermerlan(
bond de strijd met de Zandvoortcr
aan. Het werd voor Zandvoort'75 eei

uitstekende oefenpartij, aangezien zi

met een 5-0 overwinning gingen strij

ken.

In de eerste helft was Zandvoort'75 a

veel sterker dan Kennemerland, doel

de kansen werden niet verzilverd. D'

doelpunten kwamen alle in de tweed
helft tot stand. De Zandvoorters speel

den toen tegen de harde witid in, doel

dat was geen beletsel om Kennemei
land geheel in de verdediging te druk
ken. Door doelpunten van Rob Gans
ner, Ronald Zaadnoordijk, tweemas
Karel v.d. Reijdenen Ruudv.d. Puttei

werd Kennemerland met 5-0 wegge
speeld.

redf ZANDVOORT

Coureurs geven tegengas
DEN HAAG-ZANDVOORT - De Nederlandse coureurs hebben zich sinds vorige

weck gemengd in de strijd om het voortbestaan van het circuit. Onder aanvoering

van voormalige formule Ford-kampioen Maarten Henneman wordt een aantal

akties gevoerd, in de hoop bUval te vinden voor hun problemen, die z^n ontstaan

door de dreigende sluiting van de racebaan. De enige plek in Nederland waar zij

hun hobby kunnen beoefenen. Middels het aanbieden van een petitie op het

Binnenhof, een sticker-aktie, het inzamelen van geld onder de coureurs en een

open brief aan het internationale ,,formule l-wereldje", hopen de rijders nog te

redden wat er te redden valt.

Het lag aanvankelijk in de bedoeling

van Maarten Henneman om met een
kleine delegatie naar Den Haag te

trekken, maar toen zijn plannen be-

kend werden vond hij zoveel bijval

onder de rijders dat donderdagmiddag
om halftwee tien raceauto's uit alle

nationale klassen op het Haagse Bin-

nenhof stonden geparkeerd. Dit als

decor voor de aan de voorzitters van de
vaste kamercommissies voor het mid-

den- en kleinbedrijf, CRM en Milieu-

hygiëne aangeboden petitie waarin

wordt gepleit voor het behoud van het

circuit van Zandvoort.

Hobby

Met deze aktie wilden de coureurs eens

de aandacht vestigen op de sportieve

kant van de autoracerij. Maarten Hen-
neman: ,,Je leest alleen maar over het

politieke spel tussen de gemeente
Zandvoort en het Rijk, maar aan de
sportieve kant wordt voorbijgegaan.

Bij sluiting van het circuit zijn twee-

honderdvijftig rijders hun hobby kwijt.

En wat te denken van hun aanhang,
monteurs en baancommissarissen. Zij

maken het aantal dat de racerij als

hobby heeft aanzienlijk groter."

Dal het publiek het de laatste jaren wat
heeft laten afweten bij de nationale

races wijt Henneman aan een gebrekki-

ge propaganda en de onzekerheid over

het circuit. ,,De zekerheid over het

voortbestaan is sinds 1975 weg en de
terugslag is goed te merken. Potentiële

rijders steken toch maar niet hun geld

in een dure auto met als gevolg dat er

weinig nieuwe rijders bijkomen. Ook
sponsors zijn huiverig en zullen daarom
niet snel geld in de racerij stoppen",

aldus Henneman, die ervan overtuigd

is dat zodra het voortbestaan van het

circuit verzekerd is, de autosport in ons

land een geweldige opleving tegemoet

gaat.

Open brief

In de hoop die felbegeerde zekerheid te

verkrijgen voeren de coureurs verschil-

lende akties. Zo zijn er tienduizenden

stickers in omloop waarop een formule

1-wagen staat afgebeeld met het op-

schrift ,,Redt Zandvoort". Deze stic-

ker kan men overigens gratis verkrijgen

op het kantoor van de CENAV op het

circuit.

Voorts is er deze week een schrijven

uitgegaan naar de FISA, FOCA,
KNAC en een ieder die iets met de

tormule 1-racerij te maken heeft. Ir

deze open brief, die naar men hoop
veel aandacht krijgt in de Internationa

Ie autosportpers, vraagt men de hel

pende hand om „het enige circuit vai

Nederland" te redden. ,,We begrijpei

dat de FOCA dreigt met het faillisse

ment van het circuit van Zandvoort
Als dit gebeurt zal dit rampzalige ge
volgen hebben voor de Nederlandse

autosport. Dit omdat Zandvoort di

enige plaats in Nederland is, waar wi

onze sport kunnen beoefenen", aldu

de namens alle Nederlandse rijder

door Maarten Henneman onderteken
de brief.

Kern van het probleem ligt volgens d(

briefschrijvers in het feit dat Nederlane

in tegenstelling tot de omliggende lan

den België en Duitsland slechts éi

circuit heeft waarop de Grand Prix kaï

worden verreden.

In de brief wordt de aandacht gevestigt

op het feit dat zowel internationale, al

clubraces op dezelfde baan gehoudei
worden. ,,Als de CNAV failliet gaat

dan wordt het circuit gesloten en kun
nen we autoracen in Nederland verge

ten."

Voorts schrijven de rijders verlrouwei

te hebben in de nieuwe direktie van di

CENAV bv. Als bewijs hiervan maak
men melding van de ton die men al

rijders bijeen hoopt te krijgen. Dit al

bijdrage in de schuld die de CENA^
aan de FOCA heeft.

„We hopen en vertrouwen erop, dat zi

die altijd welkom zijn geweest in Zand
voort, het niet zullen vermoorden"
aldus het schrijven aan onder meci

FOCA en FISA.

Advertenties worden toch

niet gelezen

Dit is een adscncniiv:.

Rfche
ZANDVOORT

Om u alvast in de stemming te brengen
voor de komendefeestdagen

presenteert Riche u een wildmenu
naar keuze

Fazant
Hazerug

Canard al'Orange

Voor reservering en inlichtingen

Boulevard Barnuarl 67, tel. 02507-12553

'r4»»J»>fbrf»»4MW»>4»».4»«^»!4^

Na een arbeid/aain leven liecll de Heer lol Zich genomen
mijn licvc man en onze zorg/amc vader, bchuwilvader en

opa

AI/GUST VAN DER MIJE
"

echtgenoot van Anna Elizabetli Loos

in de leeftijd van 78 jaar.

A. E. V. d. Mije-Loos
A, Picrs-v. d. Mije
G. A. Picrs

A. v.d. Mije

A. v.d. Mije-Proscc

A. v.d. Mije

H.v. d. Mije-v.d. Wijk
W. C. Quaedackcrs-v. d. Mije
A. M. J.Quacdackers
en kleinkinderen

Zandvoort 30-1 1-1981

Schoolstraat 9

Ue crematie heeft hedenmiddag plaatsgevonden.

Jonge vrouw biedt

zich aan als

hulp in de

huishouding
Tel. 02507-15290

RECTIFICATIE
I.v.m. advertentie

van 19novenlber jl.

had moeten zijn:

suède knickerbockers

199,-

DROMM€L
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De gemeente werd deze

maand lang en hevig be-

stuurd. Het begon allemaal al

op 3 november toen de raad in

een volgepakt raadhuis, want
belangstelling van de inwo-

ners is er wel wanneer het

over het circuit gaat, lang en

hevig delibereerde of men nu
wel of niet zijn toestemming

moest geven aan de lening,

verstrekt door het Rijk aan de

Cenav. Het duurde uren, en

men had de motie reeds in de

zak waarin men blijk zou

geven van zijn ontstemming,

zodat al die uren tevergeefs

waren, want toestemming gaf

men niet.

En wees eens eerlijk, wie had
dat nu eigenlijk wél ver-

wacht?
Goed, daar was het dus alle-

maal mee begonnen.

Ook deze maand moest de begro-

ting worden behandeld, en ook hier

had men de nodige uren voor uitge-

trokken. Er werd veel publiek ver-

wacht, men heeft zelfs overuren

gemaakt om de nieuwe geluidsin-

stallatie in de raadszaal op tijd klaar

te krijgen, en wat gebeurde er?

Juist, géén kip tijdens de begro-

tingsvergadering waarvoor men
twee avonden had uitgetrokken, en
dat is natuurlijk wel een beetje

'begrotelijk' in een begrotingsverga-

dering waar de fraktievoorzitters in

hun algemene beschouwingen ein-

delijk eens ongestoord hun zegje

kunnen doen.
Voeg daar dan nog aan toe dat

raadsleden naar Den Haag gingen,

vrij regelmatig, voor onderzoek en
het bijwonen van de zitting van de
vaste kamercommissie op donder-

dag 12 november, de belangstelling

van de raadsleden voor de direkte

NOS-uitzending 'Gesprek van de
dag', waar zij praktisch allemaal aan

het woord kwamen én de begro-

tingsvergadering, én de commissie-

vergaderingen PW en financiën,

dan kunnen de burgers rustig gaan
slapen, want men is in Zandvoort
deze maand lang en hevig bestuurd.

Er is veel en lang gesproken. Dat er

werkelijk niet zoveel werd gezegd,

is een kleinigheid, daar moet men
niet van wakker liggen.

Verkiezingen
De komende gemeenteraad.sverkie-

zingen werpen overigens hun scha-

duw nu reeds vooruit. Grote tevre-

denheid heerst momenteel bij de
college-ondersteun ein de partijen

over de resultaten die de afgelopen

zittingsperiode werden bereikt. De
algemene beschouwingen van CDA
en PvdA getuigden hiervan. Men is

allemaal 'vriendjes in de politiek

van Zandvoort', en vergis u niet,

dat is een heel ander woord dan
'vriendjespolitiek'.

(AciicrlL'/uw)

r-*;/'^

/.waren werden gladjes weggepual
ol- gL'strckcn, /odat iedereen mtem-
dclijk toch wel akkoord kun gaan
niLt de voorgestelde be/uiningcti

ir de h&sht
L'iJIcyc .il d(j(ir (k hochl bij

^tfinysrcgehiit;, ook iiei

' >th\ LM. III \.in r.i.Kii-leiic'n

)Ort IS geen nn;;chiiiikclijk

-1 Misschien loi.i) Je in-

(I 1' i'cur.i.ikiL cirtuit

' 'ij'l^iis de VLrii.Kkrin-

< '-'! I._r duidcli)k door du
'"' lippende uilIch en

.T.r 1 v,,is liuis.irts I lii.-

Bij de oppositie in de raad leidde

deze algemene tevredenheid dan
ook tot irritatie, een irritatie die tot

uiting kwam bij Attema die Gcrije

Toonen waarschuwde dat de verkie-

zingen toch nog wel eens anders

kunnen aflopen dan nu wordt ver-

wacht.

Toonen, broek aan of uit, dat wordt
de kwestie

Toonen, gekleed in een fraaie rode

pantalon tijdens de begrotingsver-

gadering kon de opmerking ,,Toch

moet ik de heer Toonen waarschu-
wen dat hij straks misschien zijn

rode broek wel uit moet trekken en
dan genoodzaakt is naar het naakt-

strand te vertrekken" in de rode

broekzak steken, alhoewel het na-

tuurlijk de vraag is hoeveel stem-

men de momenteel 'sterke' opposi-

tie erbij zal krijgen.

Vriendjes
Dat men allemaal vriendjes is en wil

blijven in deze barre boze tijden,

bleek ook op diezelfde begrotings-

vergadcring. De raadsleden waren

unaniem van mening dat men óók
bij de afvalstoffenregeling de zoge-

naamde ontheffingsregeling voor fi-

nancicel-minderdraagkrachtigen

moest handhaven. (Dit betekent dat

wanneer men kan aantonen dat men
•een inkomen heeft dat lager is dan
de norm van de algemene bijstands-

wet, men geen belasting behoeft te

betalen). Uiteraard moet hiertoe

een verzoek worden ingediend, er

moet onderzocht worden of de be-

trokkene alles correct heeft inge-

vuld, kortom, het kost een ambte-
naar zeeën van tijd om na te gaan of

iemand wel terecht een verzoek

heeft ingediend.

Het college stelde voor om voor
deze afvalstoffenregeling niet al die

papieren rompslomp over hoop te

halen en de ontheffingsregeling niet

in te stellen omdat men in Zand-
voort, gelukkig, niet zoveel van

deze inwoners heeft. Hiertegen

maakten de raadsleden bezwaar, en

het CDA kwam met een motie om
de ontheffingsregeling te handha-
ven.

Wat gebeurt er? Juist het college

vraagt om een schorsing. Prettig

uiteraard voor de rokers, die dan
gretig naar een sigaret grijpen, maar
nodeloos tijd verknoeien. Men kan
dan rustig de motie aannemen.
Wanneer de raad het niet eens is

met een collegevoorstel is dat een,

zij het niet alledaagse, dan toch wel
voorkomende aangelegenheid.

Zo niet in Zandvoort. Het college

trok zich terug, gebarende handen,
gefluister in de hoek van de raad-

zaal, en zie, wethouder Van Der
Mije maakt bekend ,,dat het college

uit solidariteit mee wil gaan met de
raad hoewel het wel werkscheppend
zal zijn".

Gecheckte tijd die hiermee verloren

ging: 12 minuten en 54 seconden.

Tijd is geld, maar niet in Zand-

voort, waar men toch wel aan het

bezuinigen is. ad hoc weliswaar,

maar in de toekomst krijgt men toch

heus, die mecrjarenbcgroting en

mecr'^iïfenplanning, zo heeft Auke-
ma beloofd.

Bezislniglngen
Bezuinigen wordt vrij fors toegepast

in het onderwijs in 1982. Nel Vicug-

denhil (D"66), als expert op dit

gebied in de raad, trok zich dat dan

ook aan Zij tikte de wethouder
verschillende malen hierover op de
vingers, het overleg met de vakbon-
den was toch niet zo geweest als de

wethouder van onderwijs had laten

doen voorkomen, de schoolraad

was niet gekend in de besprekingen

etc. Doch Aukema is een uiterst

begaafd spreker, en wil men deze

wethouder m de hoek zetten, zoals

vroeger op de lagere scholen wel

gebruikelijk was, dan moet men van
goeden huize komen, want alle be-

Publieke belangstelling genoeg, vermits het maar over het circuit gaat.

Maakte dit r.i.itNlid / .- -,,.-.
her tijdens Oe Ivj^i • •,_ _-_. _.

ring vjn de commi i.-, . .-.

duidelijk oniicrust (i\..r d. ^.'. -_

an de inkomstenbron h.- _r..^i'

want geruchten liingen d • d. C^n.;'.

failliet zou gaan. en \\a^\ mci.-t

men dan het g.it dempen \..n /o n

kleine /een ton' Had dit raad-^lid

met altijd gezegd "eerst verhangen-

de inkomsten uit het cireuittei-

rem?", en wilde hij nimmer een
cent vergoeding geven aan de Ce-
nav bij voortijdige beëindiging van
het contract'' Juist dat is dit raads-

lid.

Toen hem de mogelijkheid werd
geboden het inkomen uit die bron
veilig te stellen, het contract te

beëindigen per I januari 19X6 en in

die tussentijd te zorgen snor een
vervangende exploitatie \an het ter-

rein, liet hij het afweten Jammer.
maar de gedachtenkronkels \ an oen

ander zijn nimmer te doorgronden

Circuit
Uiteindelijk is er geen vergadering

geweest waarbij het circuit met ter

sprake kwam. Aan al deze proble-

matiek zal een einde komen, niet

alleen door het 'kamerbreed' over-

leg met Den f laag. Provincie en
Gemeente, maar ook door behan-

deling van de ondertussen landelijk

bekend geworden motie van 19

november 1979. Deze wordt behan-

deld op 22 december aanstaande.

Wellicht weer in een volgepakt

raadhuis. Tot dan.

/ Wm'OORT - Zowel de dames als

':_ h^reii v.in The Lions hebben f\}ii\

•
I j: een overwinning kunnen /orgen in

d. n i^k.th.ilcompetitie. De heren ver-

k.n-,loos van DSS met 73-97,

'.r. ij' lT voor de dames meer in/at d.m
J. : i--:2 nederla.ig tegen Hoofddorp.

D.- Lions-heren draaien nog steeds

n .1 ..n er moet daarom keihard ge-
'A^r- ; worden om hierin verandering te

brengen Tegen DSS hebben de Zand-
vonrters geen enkele kans gehad. On-
danks de scores van John Epker keek
Lions tegen een prima spelend DSS bij

de rust al tegen een onnoverkomende
achterstand aan, 34-56. Na rust vlotte

'nel v.-dX beter bij de Zandvoorfers,
maar DSS is geen moment in de proble-

men geweest.

De dames van Lions speelden een
vrijwel gehjkopgaande strijd tegen
Hoofddorp De gasten uit Hoofddorp
namen in de eerste speelperiode wel
steeds de leiding, doch Lions kon de
achterstand ook weer goed maken. De
ruststand 23-23 gaf Lions nog alle

mogelijkheid op een goede afloop.

Daar leek m het tweede gedeelte dan
ook kans op. Nu was het Lions dat de
leiding nam. Tot aan de I3e minuut was
Lions aan de goede kant van de score,

maar balverlies leidde er toe dat

Hoofddorp het initiatief kon nemen. In

de 17e minuut kwam Lions nog een-

maal terug en nam opnieuw een kleine

voorsprong, 4Ü-39. Hierna was het

echter gedaan. Hoofddorp begon raak

te schieten en ondanks dat coacht Olaf
Borkent overschakelde op een man to

man systeem, lukte het niet meer.
Hoofddorp maakte goed gebruik van
de gaten in de Zandvoortse defensie en
stelde in de slotfase de zege veilig.

Na goed
geen suc

helft to

orZVM
ZANDVOORT - Dat een zaalhandbal-

wedstrijd niet in éespeelhelft beslist is,

kon zondag j.I. in de Peliikaanhal ge-

constateerd worden. Zowel de ZVM-
damcs als heren speelden in het eerste

gedeelte uitstekend handbal, maar in

het tweede gedeelte kampten beiden met
geweldige inzinkingen, die zij niet meer
te boven kwamen. De dames leden tegen

Bato met 13-10 verlies, na met rust nog

de leiding te hebben met 8-7. De heren

namen ook een voorsprong, (10-8), doch

de Blinkcrt overklasten de Zandvoor-

fers in de tweede helft, 24-17.

Dames

Voor de dames leek de strijd bijzon-

der gunstig te verlopen. Na vijf minu-

ten prijkte reeds de stand 4-0 op het

scorebord. Vier aanvallen op hel Bato-

docl leverden evenzo vele doelpunten

op van Truus Draver, Erna Duker en

tweemaal Astrid Molenaar. Na dit flit-

sende begin kon medekoploper Bato
voor het eerst wat terug doen en kwam
via een strafworp en een vclddoelpunt

terug tot 4-2. ZVM reageerde koel en

de goed vrijgespeclde Annie Trouw
zorgde voor wat meer ruimte, 5-2.

Hierna stokte de tot dan toe goed
lopende aanvalsmachine. Bato kreeg

meer vat op het spel, waardoor de

stand en de strijd een geheel ander

aanzien kregen. In de !5e minuut
hadden de gasten de gelijkmaker weten

te forceren en even later namen zij zelfs

de leiding, 5-6.

Nog voor rus kon ZVM even terug-

komen via twee doelpunten van Erna
Duker en een van Annie Trouw, 8-7.

Na de doelwisscUng was Bato verutt

de beste. ZVM kon wel bijblijven tot

9-9, door een doelpunt van Erna Du-
ker, maar kon toch met meer het

spelpeil halen van het eerste gedeelte.

Bato speelde de bal goed rond en

wachte geduldig op de kansen die dan

ook kwamen. Bij ZVM lukte niet veel

meer. De breaks waren onnauwkeurig

en ook het schot ontbeerde de nodige

kracht. Bato liep eenvoudig weg naar

9-13. Ondanks fel verzet van aanvoer-

ster Annie Trouw konden de Zand-

voortse dames de dreigende nederlaag

niet meer ontlopen. Slechts uit een

strafworp kon Astrid Molenaar de

eindstand op 10-13 bepalen.

Heren

Ook de Zandvoortse heren konden
slechts een helft imponeren. Na een

vrijwel gelijkopgaande start, schotelde

ZVM het betere spel voor. ZVM had

vooral succes met keiharde schoten uit

de tweede lijn, waarbij Cor v.d. Koe-
kelt zich onderscheidde.

Tot 4-4 bijna geen krachtverschil.

Doelpunten van Joop Boukes, na een

goede uitworp van doelman Pieter

Trommel, Cor v.d. Koekelt, Joost

Berkhout en Laurens v.d. Bos zorgden

voor deze stand. De strijd bleet het

aanzien volkomen waard. Snel handbal

met ZVM in het offensief. Een keihar-

de kogel van Cor v.d Koekelt zorgde

voor 5-4 en door geweldig werk van De
Bhnkert-keepcr bleet het voorlopig bij

deze stand. Het beter spel van ZVM
werd toch beloond, via doelpunten van

Djurre Boukes. opnieuw Cor v.d. Koe-

kelt en Ernst Pchle, 8-4.

ZVM kon de vier punten voorsprong

niet geheel v.isthouden tot aan de

rust.maar leidde toch verdiend met
10-8. Voor het negende en tiende

doelpunt tekenden Joost en Dirk Berk-

hout.

Wm^ voor Effectenbeurs

HILLEGOM - In de ecrsteklasse zaal-

voetbal behaalde Rinka een overtuigen-

de overwinning op Zomcrzorg. Met
goed combinatiespel werden de gasten

op een 6-2 nederlaag getrakteerd.

Rinko was vanaf het begin sterker en

verkreeg dan ook mogelijkheden die

tot doelpunten moesten leiden. Helaas
was de afwerking nog niet al fe best.

Nadat Zomcrzorg via een uitval verras-

send op ü-1 kwam, sprong Rinko zuini-

ger met de kansen om. Door doelpun-
ten van Gerard Koper, Simon Molc-
naar en Minze Zwerver werd de st.iiid

3-1, die voor de rust, door een foutje in

de Rinko-defensie op 3-2 werd ge-

bracht.

Na de pauze was het Teun Wistcii-

houw die op schot kwam en tweemaal
raak kogelde, 5-2. Zorner/oig !;ooide

alles op de aanval door met een

vliegende keeper te spelen. Du p.ikte

geheel \erkeerd uit. Mm/c Zweivcr
maakte dankbaar gebruik v.iii hel ver-

laten doel en scoorde 0-2

Toernooi

Het jaarlijks teiiic.keieiul lociiu>oi,

gespeeld tussen de (cmis \.m De Iticc-

tenbeurs. Z.iiidvooiiineeuueii, Spor-

ting Club Z.iiulv()t)il en de Spoilin-

-stiucteurs van De Koninklijke Land en

Luchtmacht uit de legio Soesterberg.

werd ditmaal vooi de lOe maal georga-

niseerd. Org.misator Dirk van der

Nulft heeft ei alles .i.in ged.ian om dit

jubileumtoerncioi een eigen ge/icht te

geven, waarin liij zeker is geslaagd. De
wedstrijden werden gespeeld in de
sporthal van Je Bernhard-kazernc te

Amersfomt, waaibij het vooral ging

om de gezeUigheid, tciwijl het winnen
op de tweede plaats kwam. Het team
v.iii Spoifmg Club Z.ini.hi)ort ondei

leiding v.iii Bert Leijenhoist maakte
een /eer speelse imlnik door voor

de.i.unang van hun eeiste wedstrijd in

een viecmdsciortig Aja\-ieiiue te ver-

schijnen, hetgeen de sfeer weergeeft

waarin dit toernooi werd gespeeld.

Lliteiiulelijk was ei ook nog een
uitsl.ig die luidt I. l-'ltectenbeurs. 2

/.iiKlvoortmecuvven, 3. Spoituig Club
/.uulvoort. 4 Soeslerherg Na het

toeniooi V ei plaatste men /ich na.ii de
l")umoliu Ka/erne. waar ondei de

iiia.iliijil en bij een diankje Diik v d.

Nuilt lic prijsuitreiking vei richtte van
een ,'oernooi waarop de deelnemers en
de organisatoren terug kunnen /len als

/eer gesl.uigd.

Dorpwtraat;8« Aalsmstr

Besteding van
ƒ 25,- of meer

een bfto kadootje
KADO
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Tafeltennis

competitie
« « *

ZANDVOORT - De jeugdige tafelten-

nisers van Unicum hebben afgelopen

zaterdag hun laatste competitiewed-

strijden definitief afgesloten met wisse-

lend sukses. Het 4e team speelde thuis

tegen Nieuw Vennep en wist het met
8-2 te verslaan. De overige teams
moesten de competitiewedstrijden ver-

lies incasseren. Unicum 1 tegen Nieuw
Vennep 6 0-10. Unicum 2 tegen Nieuw
Vennep 4 eveneens 0-10. Unicum 3

tegen ITCS 2 uit Haarlem 4-6.

Het eerste Unicumteam met Randolph
Ramalho en Patrick en Arlan Berg

hebben het niet makkelijk gehad wani

zij moesten helaas vele wedstrijden met
verlies afsluiten. Alleen tegen C.istn-

cum wisten zij een 7-3 overwinnint; ie

behalen, waarbij het dubbel met 21-!'J

en 21-14 erg goed was.

Het 2e Unicumteam met Wini v..n

Veenendaal, Roy van der Laan .

Joost Wicsman '.roffen het eigi. • s

nog zwaarder en konden geen e-s. .

maal tot winst komen Toch .'i

duidelijk vooruitgegaan in buii --,

Allemaal /ware tegenst.uideis i"

poule gaven hen wel de gele;je . .

echt tafeltennis te spelen

Het 3e Unicumteam met keesi.i i U -

man, Robert Balk en iin.ilst^- \-','

Wiesinan waren redeliik e^'eJ o ' . ,

.

met 2 nvervviniiinj'.en en 1 ^, s^ -.

legen TOG uit ll.i.iileni

Het 4e team is oncesi,\:i.M , •; .\ .

compelitie gekomen en . .i ", 't i
^

v.in \'arik. Osc.ii l oluiis ei i o' ^

Wiesman de volgeiute soni)\'.r,ie tu :e

ogen gaan gooien in de |eu..;dvonv.\'ti

tie. \'oor juist |eU)'dis;e t.u, l'i nin-s, r--

vvoulen er buiten de ^oinpeir.u'-- vi.el

.indere .iklivileiten op i iti lt,'nnis..-i

bied gcoig.iiiisei.Kl .oii-. vsu

kerstlocriuun op /oiui.ii; 20 Ji,ieinl'e(

111 Nieuw L'nu'uiii en 'J i.imi.ui .-lUi

d.ig. de KeiinenHMl.iiKlk.uiipu'ensili.ip-

peii 111 de Heviieslial in Ha.uleiii. vwi.ir-

voor de gehele l.itelteiinisploeg v.iii

Lhucuni woti.lt iiitreselueveii

Elke zalerd.igochtend \m 10 00 tot

12 <t' i/i'f kunnen joirens en meisjes in

de piai-luige l.ilelleniiis/.i.U v.ui Nieuw

Unicum Dinlei ileskundige leiding ken-

iiisniakcn met de l.ilelteiinissporl In-

tormaties ol .i.iiimeUlingen bij D tei

Hevdeii, lel UOll

ZANDVOORT - De Zandvoortse

Zwem- & Poloclub De Zeeschuimers

met afdelingen vvcdstrijdzwemmen. wa-

terpolo en kunstzHemmen. veroverden

het afgelopen weekend opnieuw fantas-

tische resultaten. De zeer ürasuu» be-

wegende kunst/wcmsters Jeanate l u-

cas, Saskia Krippendorl <.n friti

Thomson behaalden het l--dipio— „ n
Diemen.

Het jongens!,,'-' \- -. -

snelle herenter- "'.-s'. .

resultaten, tc^.v ,;, , - -.-

mers eros^k -„. - -. • ...
clubrecord^ ; .>"~. .- , •

Zandvoort

Kunstzwemmen

Het w V v-

Lru , 1 -. •- .-

,...-,. - He I
1

' - , . \ \ .1' \n.s' I

' N \ «•. 1\ \;.ell

\ '.V s \ 1 , 1--U-VM!

s , . Ut ii'.i i.t n,.!"

't
'

,
,' 1-' dt i tt^hniek-

... , , iii'v V iiiiüt n woidt ge
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\!e: noeite waren zij er in De Duinpan
n Zincvsiort in geslaagd dit team met
2-'. :e bejwingen De uit-wedstrijd

ue-d ee- rommelige wedstrijd met veel
~ ,v^-s j~ v.i...!., onzeker zwemmen.
H.' re.s Ja: De Zeeschuimers hun
r, ..--.;.. ^ -~i de afgelopen weken
— __- " j: sonJen vinden Dank zij

R "-i.j-.^-ia en Jan Willem Luiten

s -.-e" . ."e:- wedstrijd tot een 3-3

;, s--. ~t-^jr.Nen De herenploeg,
--. .-,- -.^.-i \ sordkop Den Helder.

- t', ;,." ^ithtbare problemen met
.:,•--• .ider Met een duidelijke

.-- --"iu konden de Zandvoor-
,-- -,- b."-waarts keren
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nuinpan iii /.indvooii De sterke
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tweede pLi.its inu Idd pnt (WZtVPC
met i.S7pni I Wpvallend was echter de
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tsonni'.; met 1 1 3 sec Alex f-ilmer met
') t) si.1. (.n (."oen Luc.is met 7 9 sec op
diVLÜde sl.iu heren.

Kil Wilkmse deed een poging haar
"^.il il.iiuls Senioren leeord 2(10 m
stiioolsl.i..; d.inies te eveii.iieii ma.u
si 1 i.'dt cl.uiMii hel. 1, IS niel /i) lieten de
klokki 11 v.iii de luivlede.i stilstaan op
2 '^'7 wa.iriiiee /i| wel een eerste

|il.iats veiovetile iii.i.ir met ile fclbe-

'tcide !i|d v.ii) 2 'is 9 heieikle

Nko Wenipe belia.iKie een tweede
klubiekord bij de !l)ll m selioolsLii'

1 .Md, I.ieo KoiiiilL'. Kuud Heeioiil.1

IV tl ,1 1 lilleiiuis Lil ( )iiiio J o list KI wisten

/kIi 111 tliveise niimiiieis ,ils eersten te

pi 1 ilseii en konijileteerdeii vle sukses-

seii v.iii De Zccsihuimers
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leri stille wenk, geef een fruitmand als geschenk! aart veer j
*^ ' ** Grote Krocht 23 -Telefoon 14404. ^

'iF'i

lapper

léter!
I

iüM

ROOMBOTER AMANDEL
SPECliLAAS
verschrikkelijk lekker! ^ £»||
250 gram van ƒ 3,99 voor Jr«3ll

ROOIVIBOTER AMANDEL
BANKETSTAAF
en wat 'n smaak!! A

j|£J
Let op! Van ƒ 5,45 nu voor "fjp^3

Grote Krocht 3

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

(naast Albert Hei)n)

da's andere kaas!
Tromp Kaas heeft fantastisch mooie

KAASKADO'S in huis. Ruime keuze uit

kazen en kaasjes, wijnen, crackers, toasts,

kaasmesjes maar ook desgewenst met fijne

delicatessen. Feestelijk verpakt op planken,

in schalen, in mandjes of kistjes.

Kom 'ns orgineel uit de hoek en geef

'n kaaskado! Al vanaf J 19,95.

Jong belegen Goudse ^ .__

500gram.. .. O./b

2e 500 gram halVG pr'ijS

Grote Krocht 5

(naast Albert Heijn)

Tel. 19058

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ROOMBOTERAMAAIDELLEnER
5(X)gram

LICHTBELEGEN GOUDSE KAAS kilo

HELE EDAMMER KAAS 1600 gram

5.95

8.90

11.50

ö///ft op de kleintjes letten
Grote Krocht 9-15

albert heijn

Jonge cavia

bi) aankoop van cavia en

kooi

kooi 20% korting

Bij

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28

Zandvoort

VOmDÊËÊ

Varkensfricandeau

kilo 16 50 13.75
Orginele hamlappen
kilo 15 50 12.75

Voor het gezellig avondje

Fonduescliotel

van 20.00 voor 1 6.95
(voor 4 personenj

-^

/'Varkens-

schnitzels

kilo 20.00

Kuikenbout

kilo 8.50

:^so

Ouderwets lekkere gerookte

kilo8 50 /.lllj

gram 2 40

'

"""^ensroffade

Originele roomboterletter

00 |« |-tf|

I
ons per stuk. . . .w.vl#

voor o a

Empo, Unm, Gfcom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en

dèv. kinderrljwlelen.

Teveps-ICIS-steüfelservice

en rsjwiefverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Met Kerst is er nog voldoende
ruimte!

IMaar de Spaanse kust en Oostenrijk
voor een prettige zon- of

sneeuwvakantie

!

TURELUURS"
VAN HET

TUREN?
Hoeveel mensen turen met als ze tv kijken, de krant

lezen autorijden'' Die houden scherp zien voor
gezien Ze hebben duidelijk een bnl nodig Wij staan

voor u klaari Keuze uit honderden modellen
Moderne oogmeting Onze persoonlijke service is n

begrip

Tureluurs
van het turen ?

WIJ ZIJN ER VOOR!

V_ GROTE KROCHT 29 - ZANDVOORT - TEL. 02507-16957_-/

B13 aankoop van een

ZANGKANARfE
kooi 20% korting

Bij

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28

Zandvoort

Bij aankoop

kooi
parkiet cadeau bij

DIEREN-
SPECiAA!_ZAAK

Wezenbeek
Grote Krocht 28

Zandvoort

Zojuist binnengekomen
GroW sortering

tropische vissen
Alleen vrijdag en zaterdag

SINTERKLAAS
AANBIEDING

5 VISSEN HALEN
3 BETALEN

(van één soort) bij

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28

Zandvoort

Vergeet niet de laatste dag voor Sint

even bij Erica binnen te lopen,

om een bloemetje te kopen. .

.

Ctmlw/^

Dusters +

achtjaponnen,

winter BH's en

BODY FASHION

international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel (02507)14985

ngene (oundation 'bad&strandmode

in

De Kousenpael
Haltestraat 25 - Zandvoort

Elke donderdag een avond vol nostalgie met
medewerking van de bekende pianist/entertainer

HERMAN HEIERMAN

Aanvang 19,30 uur.

Elke zondag vanaf 14.30 uur, levende muziek met het duo

Klaas en John.

Autobedrijf Zandvoort bv
Kamerlingh Onnesstraat23, 2041 CB Zandvoort, telefoon 02507-14580

Dagelijks geopend van 07.30-18.00 uur

Bnnso ® AinOBIANCHI
Verkoop en onderhoud van andere merken

Banden - Accu's - Olieverversen en doorsmeren
Ook op zaterdag

Wij geven gedurende de gehele maand december 1981

fJERK

BENZINE

SUPER BENZINE
cent
per
liter

KORTING

Autobedrij'f

Zandvoort bv
speelt voor
Sinterklaas

en Kerstman
tijdens de
duurste maand
van het jaar.

Profiteer

daarvanlll

en op diesel 4 cent korting!!!

Autoschadeverwerking van alle automerken
Doe-het-zeiff autowasplaats met stoomcleaner

<Geen borstelautomaat, dus beter voor uw autolaki
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ROOMBOTER AMANDEL-

200 GRAM

kaas
vantmes

JONG
BELEGEN

GOUDSE
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PUIG
Grandiose aanbiedrng

Deze originele par(um
in de 14 ml Liitvoenng

nu van 52 50 voor

Agua Brava
Een mannelijke stoere

geur die door zijn

kruidighoid heel duur
zaam is en toch een
lichte elegante neus
heeft Nu bij aankoop
van doze 100 ml (les

een tube bad/oouche-
schuim gratis

ALAIN DELON
Eau de toilette

Atomiseur

Zoals de naam al doet
vermoeden een Irisse

en stoere maar tevens
zeer opwindendegeur
voor de speciale
aanbiedingspnjs van

Tevens grole sortering

van prachtige

geschenkdozen van
diverse merken o.a.:

aramis

paco s
rabanne

1

m .t - ^ - "l '

GIVENCHY

NINA RICCI

CHANEL
ANTAEUS

Monsieur Rochas
Alter Shave Lotion,

een geur van speceriien

en houtsoorten als

geur kleuren had dan
had deze de kleur van
Cognac

E^iSsmmBBS^m^ims^mèsm

n/ sintnicolaasWkinderfeest

Gebakken en gekookte
mosselen
met kruidenboter, stokbrood en
glas wijn.

Kerkstraat 16, Zandvoort

ONZE DAGSCHOTELS:
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27 MC'er Van SchuUenburg geeft een heel pak bneven, handtekeningen en
tekeningen aan de burgemeester van Nederlanders die van mening ujn dat het

Dolfirama als attraktie voor de toenst met de smalte beurs behouden moet blijven.

foto's Europress

ZANDVOORT - Voor burgemeester Machielhcn was het dinsdag 9 december een drukke dau
!. Morgens om 10 00 uur kwamen vertegenwoordigers van htt Haarlems Dagblad de Zandvoortse buri>erv ider de

uitsidg van de enquête aanbieden, die op verzoek van dit dagblad door een Research en Marketing bureau u is

uitgevoerd om te weten te komen hoe de Zandvoorter denkt over het circuit

Zoals verwacht is 75% van de Zandvoortse bevolking vóór handhaving van de racebaan Hootdrcdakteur I rans N) pels

merkte naar aanleiding van deze uitslag op „De uitslag zegt méér dan alleen maar dat een meerderheid niet achter de

plannen staat om de racebaan te sluiten Het betekent ook dat er een groot verschil besta u tussen wat de voorm '.nnen

van de partijen nastreven en wat de mensen die ze vertegenwoordigen graag willen Dit kan in een democratie ma ir je

moet daarbij wel vaststellen dat die partijen er met in slagen het belang van hun motieven duidelijk te maken Hij

besloot met de opmerking „Wie iets doet in het algemeen belang moet dat ook voor het publiek aannemelijk maken
wie daar met m slaagt wordt door zijn eigen kiezers buiten spel ge/et'

Dolfirama

's Avonds werd door de heer Machielsen een deputatie \an 27 MC er» ontvangen die hem meer dan tiendui/cnd

handtekeningen overhandigden van Nederlanders die van mening zijn dat het Dolfirama voor Zandvoort behouden
moet blijven

Deze overhandiging sloot aan bij de demonstratieve optocht van 27 MC crs die zondag in de badplaats werd gehouden,
waarbij een petitie aan de heer Hordo werd aangeboden
De burgemeester accepteerde deze handtekeningen graag omdat dit als een morele steun van belang is in de discussie

rond het Dolfirama
Momenteel beschikt men dan eindelijk over de cijfers van het Dolfirama een onderzoek uiti;evoerd door accountants

van de VNG heeft aangetoond dat deze toeristenattraktie met verlies draait Het Dolfirama is te koop en het

gemeentebestuur is m onderhandeling met de Provincie en het Rijk om na te gaan welke mogelijkheden er zijn voor de
gemeente dit projekt aan te kopen Hier is veel geld voor nodig, en willen mensen behalve hun sympathie ook geld

zenden, dan kan dit op een voorlopig door de gemeente geopende rekening bij de Rabo bank te Z«indvoort ,Wij

hebben namelijk al kleine giften ontvangen die spontaan zijn gestuurd, tot zelfs vanuit België vandaar dit rckcningnr

32 63 84 200 bij de de Rabo-bank in Zandvoort, misschien dat wij het nog nodig hebben, voorlopig staat het daar veilig"

aldus de heer Machielsen, die uitgenodigd is door de Tros om zondagavond in TV-Prive over het Dolfirama te komen
praten

Frans Nijpels overhandig! aan de heer Machielsen de uitslag ian de enquête.

'December 1981
ZANDVOORT- Zelden ts een decembermaand zo nat geweest als die van het jaar

1981 Het ziet er naar uit dat dit jaar, toch al gekend door een groot aantal stormen

en regenbuien, ook met de door velen zo fel begeerde ,,\iitte" Kerst zal brengen

Door De Bilt IS al veelsneeuw voorspeld in de vorm \an buten en enkele plaatsen in

het oosten en noorden van het land hebben de eerste sneeuw en gladde wegen al

achter de rug, m Zandvoort heeft men nog geen \lok gezien

Dat het wel eens sneeuwt in december bewijst dize foto van de fotokring

Zandvoort Het Gasthuishof/e bedekt met een miniem laagje sneeuw ts een foto,

gemaakt doorD ter Haar, die toch typisch die Hollandse decembersfeer weergeeft

Uitslag vanAROB-proeedme van levensbelang

Voortbesta

Bierer stich
ZANDVOORT - Door bewoners, medewerkers en direktie van de dr.

Joshua Bierer Stichting in Zandvoort wordt met spanning gewacht op de

uitslag van een op 4 december gestarte AROB-procedure tegen het besluit

van CRM de verzorgingskosten van de stichting te verlagen.

Krijgt de Bierer Stichting gel^k, dan lykt er voorlopig niets aan de hand,

wordt men in het ongeiyk gesteld, dan ziet de toekomst er zeer somber, zo

niet zwart uit, want dan wordt men met sluiting bedreigd. Een regelrechte

ramp voor bewoners, medewerkers en direktieleden.

Op partikulier initiatief startte in 1971

de dr Joshua Bierer Stichting in Zand-
voort met een projekt om ex-psychia-

tnsche patiënten de kans te geven weer
in de maatschappij terug te keren
Voor dat doel werd in gebruik geno-
men het „Strandhotel"

Instelling

In aanvang, gestart met als doel ,,reso-

cialisatie", ontwikkelde de dr Joshua
Bierer Stichting zich als instelling, waar
niet alleen geresocialiseerd werd, maar
waar ook velen geplaatst werden op
verzoek van huisarts, maatschapj>elijk

werk. Sociaal Psychiatnsche Diensten

en G G & G D
Het betrof dan vooral mensen, die m
hun thuissituatie waren vastgelopen,

ten gevolge van huwelijks- en relatie-

problematiek , eenzaamheidsproblema-
tiek, vroegtijdige pensionenng, werk-
loosheid en beginnende psychiatnsche

problematiek Ook werden velen opge-

nomen die dakloos waren, na opname
in een ziekenhuis, cnsis-centrum of iets

dergelijks

Na het huren van het , Strandhotel" in

1971, werd dit in 1976 gekocht, en in

1972 werd gehuurd het pand ,,De

Meent", het voormalige hotel ,, Fries-

land", eveneens te Zandvoort De tota-

le kapaciieit van de dr Joshua Bierer

Stichting kwam daarmee op 160 bed-

den In 1978 werd besloten ook , De
Meent" aan te kof>en Tevens werd in

dat jaar een kleine uitbreiding gereali-

seerd in Haarlem (Schalkwijk) door

het huren van een flat, waarin telkens

voor maximaal één jaar vier personen

geplaatst kunnen worden ter voorbe

reiding op later zelfstandig wonen of

op een andere vorm van begeleide

huisvesting

Gebouw De Meent

Eigenaar van dit voormalige hotel

Friesland was de heer C J Voorthuy-
sen, die deel uitmaakte van het bestuur

van de Bierer Stichting In 1979 werd
dit gebouw dcx>r de stichting aange-

kocht, en volgens CRM véél te duur
De daggeldvergoeding voor de bewo-
ners bedraagt momenteel ƒ 70,- Dit

bedrag is geb.iseerd op de totale exploi-

tatiekosten van de stichting, hierbij is

dus ook inbegrepen de rente- en af-

schrijving van gebouwen

De exploitatierekening inclusief ge-

bouw De Meent zou een daggeldver-

goeding vergen van ƒ80,10 per dag
Omdat ook de Bierer Stichting dit

bedrag te hoog vmdt is het beleid er de
afgelopen twee jaar op gericht geweest
geen verdere aankopen te doen, in-

krimping van personeel, en verdere

kostendrukkende maatregelen
Wanneer de daggeldvcrgoeding wordt
teruggebracht naar de door het CRM
voorgestelde bedrag van ƒ 50 - per dag
dan IS ontslag van personeel en sluiting

van een deel der gebouwen niet uitge-

sloten

De moeilijkheden waann de Bierer

Stichting verkeert zijn regelrecht terug Richtlijnen

te voeren tot de aankoop van gebouw
De Meent

Uitslag enquête wijst uit

Driekwart

circu

voorters

ouden
ZANDVOORT - Bijna driekwart van
de Zandvoortse bevolking is van me-
ning, dat het circuit open moet blijven

Niet meer dan veertien procent staat

achter de plannen om de racebaan te

sluiten vooT de snelheidisport Geen
uitgesproken mening over deze kwestie

heeft twaalf procent van de inwoners in

de badplaats

Een en ander blijkt uil een onderzoek
dat het bureau Research en Marketing
uit Heerlen de ,ifgelopen weken in

Zandvoort heeft gehouden
De gemeenteraad van Zandvoort doet
nog deze maand een uitspraak over de
toekomst van de raeerij m de bad-
plaats Er komt ten motie aan de orde,

waarin staat dat de pachtovereenkomst
met de cireuit-exploitatiemaatschappij

de CENAV moet worden beëindigd
als gevolg waarvan de racebaan op 1

lanuari 1983 voor de snelheidssport

dicht zal gaan Onder het stuk staan de
handtekeningen van de frac tievoorzit-

ers van alle partijen uitgezonderd de
VVD De meerderheid van de gemeen-
eraad vvil het circuit sluiten omdat
)ür de geluidshinder van de autosport

Zandvoort geen woningen meer
«ten worden gebouwd De hogere

overheden verbieden dal

Uit het onderzoek blijkt dat een meer-

derheid van de bevolking zegt, geen
hinder te onderMnden van de geluid-

soverlast Opmerkelijk is dat juist in de
buurt van het circuit de grootste groep
mensen woont, die de sluitingsplannen

afwijst Tachtig procent van de bewo-
ners van woningen rond de racebaan

wil dat het tireuit open blijft

Gevraagd is ook ot de politieke discus-

sie rond het circuit het stemgedrag van
de Zandvoorters zal beïnvloeden

Veertig procent beantwoordt die vraag
bevestigend Daar zal vooral de VVD
van profiteren Wanneer de kiezers

volgend jaar de daad bij het woord
voegen, zullen de liberalen kunnen
rekenen op een ruime meerderheid in

de gemeenteraad
Dat Zdl vooral gaan ten koste van de
Partij van de Arbeid Met name jonge-

ren, die bij de laatste kamerverkiezin

gen nog op de PvdA stemden, laten

weten voor de gemeenteraad te zullen

kie/en vooreen partij die het openhou-
den van het circuit voorst.iat

Onder de aanhang v.iii de linkse partij-

en IS niet meer dat zeventien procent

van mening, dat het circuit dicht moet

Bij het CDA is dat 23 procent Van de

WD-kiczers tenslotte, zei tien procent

dat er een eind moet komen aan de

snelheidssport op de racebaan in Z.ind-

voort

De beslissing van de gemeenteraad

staat los van de financiële problemen

rond het circuit Zoals bekend is Zand-

voort van de Grand Prix-lijst gevoerd,

omdat de CENAV en de FOCA nog

steeds onderhandelingen gevoerd

Het onderzoek naar de mening van de

Zandvoortse bevolking is gehouden m
opdracht van het Haarlems Dagblad

(A(hirliniu)

KOP ZEEWEG
BloenwniiaalsanZee

Naast parkeerterrein

BON

oliebollen voor 1,00

oliebollen met krenten voor 1,00

(geopond ieders dag van
11 00-19 00 uur

ZANDVOORT - Zandvoorters die

belangstelling hebben voor de Grand
Pnx 1982 kunnen daadnerkclijk

hulp bieden door een obligatie-aan-

deci van ƒ 1000,— te bestellen bij de

Federatie Handelsvereniging Hanze.

„Om Ie zorgen dat Jim Vermeulen

met een zo groot mogelijk bedrag op

lafcl kan komen by zijn besprekin-

gen over een Grand Pnx 1982 voor

Zandvoort, hebben >»ij besloten over

Ie gaan lol uifgifHc van een obligatie-

lening die loopt tot 1988" aldus

Charles Moerenburg voorzitter van

deze vereniging van Zandvoortse

ondeiTiemers

Het blijkt in de bedoeling Ic liggen

een bedrag groot ƒ 50.000. — bijeen

te brengen Dit bedrag wordt op een

aparte bankrekening gestort en

slechts wanneer de Grand Prix 1982

UI Zandvoort kan worden verreden

v«ordl dit geld ingewisseld tegen een

obligauc „Wanneer er gc^n Grand
Prix komt, wordt het geld (eniggc-

stort" aldus Henk Oonk, die zich

ook bezig huudt met de voorverkoop
van deze obligaties.

„Zandvoorters die dus werkelijk

van mening zijn dat de Grand Pnx
moet blijven, kunnen nu laten zien

dal hel hun cmsl is, bovendien geeft

een obligatie recht op een gratis

toegangsbewijs tot de Grand Prix cii

andere evenementen lol het jaar

198«," aldus Oonk.

Zandvoorters die meer over deze

obligatie willen weten kunnen rechl-

slrci'ks contact opnemen met: Char-
les Mocrenburg. tel. 16123, Henk
Oonk, lel. 13203 of 125hü, Hans
Bank (Oase Bar) tel. 15381 en tred

Abbenes tel. 16533. Men verwacht

een snelle beslissing, vvanl volgende

week vertrekt Vermeulen v<H»r di

besprckin)>en naar F.irijs.

Op 1 september !97iS werd een nieuwe
wet aangenomen die per 1 januari 1979

V in kricht werd Het ga it hier om het

toel itings en voorschnftenbeleid Het
Centra il Orga m Ziekenhuistarieven

(COZ) adviseert C RM over de dagprijs

die de instellingen mogen berekenen
.1 in hun bewoners Een onderzoek
na ir het reilen en reilen van de betrok

ken instelling gaat aan dit onderzoek

voor.if Voor de Beirer Stichting resul-

teerde dit in een verlaging van de
dagprijs van 30% De bewoners van de
Bierer Stichting werden geacht in prin-

cipe zelf de verzorgingskosten op te

brengen In de praktijk komt dit er

echter op neer dat het grootste deel

hiervan bet.iald wordt via de Algemene
Bijstands Wet

Aankoop

Op de vraag waarom De Meent in 1979

tegen een volgens CRM te hoge prijs

werd aangekocht als r>er 1 januari van
datzelfde ja tr de richtlijnen van kracht

werden blijft de huidige direktie mm
of meer het antwoord schuldig ,Be-
sprekingen waren in 1978 al gevoerd
over de verkoopprijs Wij hebben het

gebouw destijds laten taxeren door de
bank en een onafhankelijk bureau De
waarde van het gebouw kwam in beide

gevallen op het/elfde uit wij hebben
dus zeker niet gedacht dat wij het

gebouw voor een te hoge prijs koch-

ten aldus direkteur Brocrsen ,,Wij

waren ook niet bekend met het feit dat

men volgens de nieuwe richtlijnen uit

diende te gaan van de histonsche kost-

prijs (Dus het bedrag dat de vroegere
cigena.ir Voo'thuysen voor het pand
heeft betaald plus een doorberekening

n i ir het j.i ir v in de nieuwe a inkoop
red ) Het prijsverschil met dat van
CRM blijkt na enige aarzeling gege-
ven ergens tussen de 1 en 2 miljoen te

liggen

vervolg op pag. 7

ZANDVOOR! - Het Zandvoortse

Dolfirama heeft ma.indagmorLien ge

fuii),eerd ils opvanustation voor een
a.int;espiK'lde bl.iuwe zeerob

M i.mdagmorgen omstreeks h ilfneueii

werd gemeld i in de jmlitie d it een

zeehond was ,iangei.poe ld Het beest

ongeveer vier in landen oud en allom-
stig uit hel gebied rond Schothnd
gedroeg zieh bij/onder .igressief /ud it

men Ir mier Slootni iker v iii hel Oolfi-

rinia wa trsehuwde Met vereende

krachten lukte het het beest n i ir het

Dolfiram i over te brengen Tt r/elfder

tijd bracht men het opvangcentrum te

Pietersburen op de hoogti v m de

vondst Hierna verliep alles bi|/onder

kandidaten 0'66

ZANDVOORl Woensd ig K) deceni

her zullen de kandidaten van D 6() voor

de gemeentcra idsverkiezingcti m 1982

zich presenteren De acht beschikbaren

zullen dit om 2(1 (H) uur in het Gemeen
sehapsiniis doen Bij D (i(i is zo n voor

stelling v.m kandiditen gcbniikeliik

De leden van de pla itselijke itdeliiii:

moeten mede i in de h iiid v iii de

present ilie de detinitie\e volgorde op
de k indld llenliist v istslellell De bl|

eenkomst iii hel Cienieensehapsluiis is

net lis illc verg.ideiiimeii V nnic demo
craten voor een ledei vrij loeganke

hjk

snel Irainer J^lootmakci kreeg op
efraeht het dier /o snel mouelijk naai

Schiphol te vervoeren vv lar een Cessna
kl lar stond on) de vondehni: naar

Lelde te vliegen

Mei behulp V lIl een / uulvooilse 2"

MCer 'Pippa BI im i werd de bl.iuw

rob n 1 ir Schiphol i, br ichl wa ir Sloot

maker met zijn p'ssimer nin lelde
vloog Hier stonJ de leidsier v in het

opvangcentrum f'ielerburen 1 eiiic v.iii

t Hart gereed de roh iii oniv iiii;si ti

nemen HetVervoel de luil|i Hl / md
votvrt alles vi,erd Vv'cikelijk

vliegensvlug geregeld 1 1 il iii de iiiid

d ig was ik alwec thuis ildiis Sloot

maker die /eet dit het Dolfii ini i uil

stekend zou kunnen funttioiiereii us

iipv.iilgceniruiii \oor<i ingespoefd' ice

honden vooi de Noord en /iiidhol

landse kust

( tl'ii ril uil I

Dr. Schaepmanstraat/
hoek Breaerodestraat.

Telefoon 16768.

Geopend van 7 30-22 00 u

^ïC ontvangenliR^

BelOT/dag.vporiïZiOÖ uiiijiïpa .-i

;.; /' JcantbqrV'iélèfQoniii.^llS;!

en 's rnidciags heeftjUihèmV '

1

¥ ':. :•;' Tin:de bus;' ''^'''i':'h'f:
.

•

Vuurwerk-

bepalingen
ZANDVOORT - Wanneer de
gemeenleraad het advies opvolgt

van de commissieleden van AZ,
ilan zal men tijdens de jaarwisse-

Imj» niet langer dan twee dagen
vuurwerk mogen afsteken en dan
nog alleen van oudej'aarsavond

na 20.00 uur, tot nieuwjaars-

morgen 02.00 uur.

Sinds 1978 was het afsteken van
vuurwerk al beperkt tot vijf da-
gen, maar het Gewest Kenne-
merland heeft het advies overge-

nomen van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten in het

vervolg slechts op bovenstaande
uren het afsteken van vuurwerk
toe te staan.

Wanneer ook de andere Gewest-
gemeenten met dit voorstel ak-
koord gaan en iedereen zich

houdt aan de nieuwe regels kan
het een rustige jaarswisseling

worden.

i 1 f/l (A/l niH I
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I^/\NKnnUIGING

Df i'iiormc bclangsicllirn; \ ,in f.inulic-, on/c \ nciidcn cii lic

liliicim.iipr.n.[it, bij hd u\i.ilijden van an/c 70on en broer

JOIINHKRWARrH

IS Mior ons ccn (TOtc iroost en hiervoor viillen wij u allen

JLTlilijk bedanken.

Familie Hcrwanh
/'ancivoort, december 1981.

Na LLii korlsuindige /lekbcd. is op diind.ii; « december
19hl . in de ktriijd \an tis ji.ir. riisiig ingeslapen

«Il.Hl.UlINA CAROl IA ANNLTI A VAN DER MIJL
CI.BOKKN HOKI.LIV

\'onr r.e wnien chiornclirachle jaren zal ik haat allijd

clankbcHir blijven

Uil aller naam •

Wim M van der Mije

DeSav I (ihmaiistraai 4,

2ü42BV7andvoori
Corr -adres Joh vanderMije.
Koninginncwei'4<i,2(M2 NN /andvoorl

Thuis geen bc?o(.k - Geen toespraken.

De overledene is opfchaard in licl uitvaarlcenlrum van

..Onderling Hiilpbeloon". Posistraai 7 te Zandvoort
Gelegenheid tot afschcKfnemcn donderdagavond van
7 (X) tol 7 3ü uur

De crcnijlie ?al plaatshebben vrijdag II december om
15 (X) uur. in hel crem.ilorium ,,Vclscn" te Driehuis,

halie Wcsierveld.

Vertrek vanaf Koninginneweg 46 om 14 20 uur.

I Zandvoortse Volkskerstzang

I samefi zingefs

ü van Pagéehal - 21 december, 20.CM) uur

J Programma, tevens bewijs van toegang ^
Q è / 2,50 verkrijgbaar bij: §

I
VVV - Schoolplein 1; Reisbureau Kerkman, 5

* Grote Krocht 20; "De Boet", postagentschap, ^
J winkelcentrum Nieuw-Noord. S

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN
Bij de afdeling boekhouding van de dienst van publieke werken kan
worden geplaatst een

administratief

medewerker m/v
Taak.
hot bedienen van de office-computer, het verrichten van eenvoudige
boekhoudkundige werkzaamheden, alsmede typewerk.

Vereisten:

diploma f\/l A V O. -4 met boekhouden, H.A.V.0. of geliikwaardige

opleiding, typevaardigheid is gewenst.

Ook schoolverlaters worden uitgenodigd te solliciteren.

Salaris:

afhankelijk van leeftijd en ervaring in de rang van schrijver (bruto

salaris f 1 .769,- tot f 2.085,-), voor jongeren t.m. 20 jaar gelden

leeftijdslonen van f 973,-- tot 1.636,-.

De gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing.

De vakantietoeslag bedraagt 7 1/2 o/o.

Nadere informaties kunnen desgewenst worden verkregen bij de
administrateur de heer P.P van Delft, telefoon 02507 - 14841.

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen kunnen, binnen 14 dagen
na het verschijnen van dit blad, worden gericht aan de directeur

van de dienst van publieke werken. Raadhuisplein 4, 2042 LR
Zandvoort.

Uitvaartverzorging
Kennemeriand bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
roepen voor het badseizoen 1982 gegadig-
den op VOOf

1. een vergunning voor het venten of aanbie-
den van diensten
a. op het strand
b. in het dorp.

2. een vergunning voor het innemen van een
standplaats.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk

1 januari 1982 op daarvoor bestemde
formulieren ten raadhuize te hebben inge-

diend. De formulieren zijn op de afdeling
Algemene Zaken te verkrijgen.

Nadere inlichtingen kunnen ter gemeente-
secretarie afd Algemene Zaken (kamer 21)
worden verkregen.

Zandvoort, 2 december 1981.
Burgemeester en Wethouders voornoemd.
De secretaiis. De Burgemeester.
A H. Merts H Machielsen.

Aanbieding:

Natuurzuivere

honing

in 12 smaken. Deze week met

10% korting.

Natuurlijk hebben we
ook deze week weer
vele soorten verse

groente.

SUBSIDIES VOOR
WELZIJN 1983
De provincie Noord-Holland geeft onder bepaal-

de voorwaarden subsidie aan welzijnsorganisaties

Dat wil zeggen jaarlijks terugkerende subsidies

voor personeelskosten en/of kosten voor huis-

vesting, organisatie en aktiviteitcn.

Onder welzijn valt o.a. cultuur, mu/ick, toneel,

jeugd en sport, maatschappelijke dienstverlening

en gezondheidszorg.

De belangrijkste voorwaarde voor subsidie-

verlening is dat de aktiviteitcn van de subsidie-

vragende organisaties niet plaatselijk zijn, maar
gespreid zijn over de regio of de provincie.

Als u van plan bent voor 1983 (c.q. het seizoen

'82/'83) een beroep te doen op de provinciale

kas is het van belang te zorgen, dat uw aanvraag

tijdig bij het provinciaal bestuur is. De provincie

is bezig met de voorbereidingen van de begroting

1983 en wil weten waarmee zij rekening moet
houden.

Indiening van de subsidieaanvraag:

Het subsidieverzoek voor 1983 (c.q. het seizoen

'82/'83) moet, op speciaal daarvoor bestemde
formulieren, vóór 1 maart 1982 worden
ingediend.

Inlichtingen en aanvraagformulieren zijn - op
verzoek - verkrijgbaar bij de provinciale griffie

Voor organisatie op:
cultureel gebied

muziekgebied
toneelgebied

het terrein van jeugd

het terrein van sport

het terrein van gezond-

heidszorg

het terrein van maat-

schappelijke dienstverl.

telefoon:

023-163274
023-163275
023- 163276
023-163279/163278
023-163277/163508

023-163178

023 - 1 63264

Bovenstaande is niet van toepassing voor
subsidies Voor eenmalige aktiviteitcn of voor

experimenten. Daarvoor zijn aparte mogelijk-

heden. In januari 1982 komt hierover een

mededeling in de pers.

provindaal bestuur
vannoord-holland

Haitestraat 28 Zandvoort
< im m-i

ZO PU\ATST U UW NIEUWJAARSWENS!
in het Zandvoorts Nieuwsblad van 30 december 1981

tl

RAADHUJSPLEIM
A.s. zaterdag:

2,50

Wij zijn elke dag geopend.

Q U kunt ook op OUDEJAARSDAG bij ons ^
terecht (zonder vooraf te bestellen!.

ür^'Sr-ü^S

HarryenJoke. ti

f 23,75incl.btw

B

f 35,75 incl. btw

HANG- OF
LEGKAST
172x50x50 cm

125,00
HETKASTENHUIS

Grots Krocht 25,

telefoon 177S1.

rr f 77,00 incL btw

.-(;t^Xt<t^«>cA3f^;^eB^^lWarco^ <s'\»«»^a-?nXrCXi'
f 17.80 inch btw

Reparatie

Levering

Ondert>oud

V Marumstradt 79

Haarlem

tel 023-325995

K. JANSEN
Sloterweg, Hoofddorp

wenst vrienden en bekenden
een voorspoed/g nieuw/aar

Voor perm. te huur

aangeboden:

VRIJE GEMEUB.
ETAGE OF GEM.
KAMER MET

EIGEN KEUKEN.

Tel. 02507-18089

GROTE EIKEN

TV KAST
Aanbieding

695,00
HETKASTENHUIS

Grote Krocht 25.

telefoon 17751.

EVERI BUPRAïESy
doet men natuurlijk bij La Reine met

sde koffie en vers

Onze gebak-specialiteiten kunnen worden
|

meegenomen, ook op zondag

KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL. 02507-12253.

Ik kies model: ....

Dit is mijn tekst:

Handtekening:

Onmiddellijk inzenden, doch uiterlijk vóór vrijdag 18 december 1981 aan:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
'

Gasthuisplein 12

Zandvoort

OU

Weekmedia
Dorpsstraat 8
Uithoorn

FUNKE
HULP
gevraagd.

's morgens 3 è 4 uur per

week.
Herenweg 15, Heem-

stede. Tel. 02S02-G748.

HULP
inde

huishouding

gevraagd voor 1 ochtend
per week, woensdag of

donderdag van 9.00 tot

14.00 uur. Tel. Q23-29(]Q21

Verzamelaar vraagt:

OUDENED.PRENT-

BRIEFKAARTEN
van voor 1940. Leuke

dorpsgezichten

aƒ 1,50

.

Fraaie oude kaarten

prijs n.o.l.k.

Tel. 023-377405.

WONINGBOUWVERENIGING
"EENDRACHT MAAKT MACHT"
Voor leden komt beschikbaar:

1. Flatwoning Lorentzstr. 351
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,

douche, berging, lift en blokvenwarming.

Huurprijs: f 594,90 per maand.

2. Flatwoning Lorentzstr. 159
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,

douche, berging, lift en blokvenwarming.

Huurprijs: f 597,85 per maand.

3. Flatwoning Lorentzstr. 130
bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers,

douche, berging, lift en blokverwarming.

Huurprijs: f 597,85 per maand.

B & W verlenen voor deze woningen slechts

woonvergunning aan:

a. gezinnen
b. 2-persoons huishoudens.

De toewijzing van deze woningen geschiedt in

volgorde van het lidmaatschapsnummer van de
vereniging. Belangstellende leden dienen uiter-

lijk op dinsdag 15 december 1981 vóór 7 uur des

avonds, schriftelijk te reageren. Wanneer men
belangstelling heeft voor meerdere woningen,
kan men dat kenbaar maken in één brief; het is

niet nodig voor iedere woning en/of garage
een aparte brief te schrijven. Bij de inschrijving

dient u het lidmaatschapsnummer en de ge-

boortedatum te vermelden. Tevens dient u de
woningen in volgorde van voorkeur aan te

geven.

Reacties kunt u deponeren in de brievenbus

van het kantoor op het adres: Thomsonstraat 1

.

Het bestuur verstrekt een bereidsverklaring. De
beoordeling voor het verkrijgen van een woon-
vergunning berust bij het college van Burge-

meester en Wethouders van de gemeente Zand-

voort.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal

eerst op donderdagmiddag 17 december 1981

om 2 uur in het gevelkastje ean het kantoor

worden gepubliceerd.

4. Garage Keesomstraat 103A
Huurprijs f 49,95 per maand.

5. Garage Lorentzstraat "P"
Huurprijs f72,25.

De toewijzing van de garages geschiedt in

volgorde van het lidmaatschapsnummer van de
vereniging.

Voor de garage Keesomstraat 103A, hebben
de huurders van de woningen Keesomstraat

nrs. 397 t/m 519 voorrang bij toewijzing.

Voor de garage Lorentzstraat "P" hebben de
huurders van de woningen Lorentzstraat nrs.

166 t/m 266, 301 t/m 391 en 399 t/m 529 voor-

rang bij toewijzing.

Bij het tekenen van de huurovereenkomst voor

de garages dient de nieuwe huurder de op
zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen

deel I, II en III alsmede het rijbewijs te tonen.

Ruilrubriek december 1981

1. Aangeboden: flatwoning Van Lennepweg
4 kamers, huur / 230,70 per maand.
Gevraagd: eengezinswoning.

Woningruil geschiedt alleen volgens de richt-

lijnen van de ruilregeling. Hierin staat o.a. dat

bij toewijzing van een verenigingswoning

iemands lidmaatschapsnummer vervalt en
men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op
het, op 't moment van verhuiring, hoogst uit-

gereikte lidmaatschapsnummer. I



WEEKMEDIA 30 DONDERDAG 10 DECEMBER 1981 PAGINA 9

Visitekaartjes

DRUKKER II

Van Petegem
Kerkpad 6 — Tel. 12793

b.v.

Zandvoort

5 minuten

POSTERFOTO
Klaar terwijf u wacht!

POSteifOtO 30 X 40 cm
slechts -

Pasfoto's
«In

4 stuks I üi

Galerij Kerkstraat winkel 8.

- Zandvoort - Telefoon 18967

20.-

6AR- BISTRO- DANCING

.C^

MAANDAG: 14 DECEMBER 1981

4 JANUARI 19829e|urt«Td doof

ENKELE BEKENDE _^ »«»».»«»»»
ARTIESTEN« andere 11 JANUARI
""""'""""

18 JANUARI
25 JANUARI

aanvang 20.00 uur

met orkest

CKAPUNBAH
I

KerlistfMt 10

TE ZANDVOORT

1982
1^82
1982

O/ Ql

openbarebibliotheQk

Zandvoort

O 7 -23 december 1981

UNICEF
- verkoop Unicef-kaarten
- informatie over het werk van Unicef
- tijdens de openingsuren.

Anne Lies Smits
SCHOONHEIDSSPECIALISTE
Jhr. P.N. Quarl. van Uffordiaan 7, Zandvoort,

telefoon 15635.

BEHANDELING NA AFSPRAAK.
Ook 's avonds.

Ik leer het nooit.

Wie wil mijn

eBectr. orgel
kopen. Merk: Mark 1600 met ingeb. ritme
box, automatisch bas en gitaar etc. Prijs

^1950,-

Lijsterstraat 12, telefoon 02507-138^, na
18.00 uur.

Inlichtingen over

02968-4125

Te huur gevraagd:

flat öïf huis
in Zandvoort, huur

totmax. 1500.- p.m.

Br. ond. nr. Z-568.

bur. v.d. blad.

Proef het verschil in

slagroomgebakjes

van
BAKKERIJ

R. V. d. WERFF
Tolvi^eg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

% I

PReasVts erv
Wijwensen al onze klanten

Z, prettige feestdagen
-> en een voorspoedig

1982

Iteitei V̂ooroLs MCqoeA rojoéi
Ook uw adres voor hors d'oeuvres en zalmschotefs

Ruim gegarneerd en een lust voor het oog. Van 10.- tot 25.- p.p.
Mini hors d'oeuvre 6.S0 p.p. - Zalmsalade met garnalen 3.00 p.p
Als voorgerecht gevulde advocado met kreeft/garnalen 6.50 p.p.
Gevulde papaja met krab 7.50 p.p.
Ook vooruw kreeft en oesters. Alles vroegtijdig bestellen a.u.b.

Haltestraat 16,

telefoon 16204

I

i

I

I

I

1

1

I
I
1

1

f

I

SCHAATSEN
Stalen Noren o^. Viking • Ballangnid -

Nljdam • Avento. Kunst* en

Hockeyschaatsen. Houten schaatsen en virij

slijpen schaatsenl

Peter Versteege
Haltestraat 18

tel. 02507-14499

Verkoop en verhuur

van rolski's

ROLSKIEM
Door «en regelmatige rotski-training worden uithouding»-

vermogen en bewegingscoArdinatle voor wat betreft het
langlauüfen In da winter goed bevorderd. Uit voorraad leverbaar:

Roleto Touring
Roleto Training
Roleto race - «^hoenen

rolskl stokken

KERSTAANBIEOING

Anaïs Spray 16.95 en 10% korting op
Estée Lauder, First, Opium, Paco Rabanne, Nina Ricct, Aramis, Chanel, Christtan Oioretc. etc.

Spaaronzebonnen
Bi| f 100,- aan bonnen, f 3.- retour.

(Uitgezonderd geneesmiddelen)

Kerstaccessoires vooreen gezellige kerst o.a.

KriStSlIBn U3ll6n gekleurd en wit

Kerstboomstandaards 7.25
Tafelkleden, lopers en servetten. Decoraties, kerstmannetjes, hulstem.
Ook het hele Gouda kaarsen assortimenthebben wijin voorraad.

Drogisterij De Gaper
Kerkstraat 36

Vooreen
gezellige kerst:

bomen, groen,

stukjes etc.

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
Haltcsiraal 6S - Zandvoort

Tcl.02S«7-l 20 60

De specialist voor

al uw bloem werken.

W&milopenvoor als

'tguurwoidt.
Als de biatlcrcn j:5uan vallen Ls

't z-aak extra aandacht aan iK't v(K'tcn

werk te boiteden. De nieuwe herfct/

winterkollektie van Heliolbrm besuiat

uil iptxlieuze, komfonabele .sch(x.'nen

en laarzen v(K)r passende prijzen.

SjTortieve souplesse en elegant gemak
zijn lichtpuntjes in donkere maanden.

Dat is Heliofbmi ten voeten uit.

BijHdioform

zijn mcxfc en komtbrt

eenp;ur.

Vacht gevoerde laarzen (lang en kort) v.a 79.95

Harms schoenen
Diaconiehuisstraat SA, 2^dvoort

— >->. V

Ook verzorgen wij uw
kaas- en paté-schotels

en -salades

De Kaashoek
Geef eens een leuke

mand kado
Hattestraat 38

telefoon 02507-1 5000
Exclusief in binnen- en
buitenlandse kaas

Liberty
KERSTAANBIEDING

Leren pantalons nu 159.-

Wintermantels met 30% kOFÜDg
(al vanaf 50.-)

Japonnen (gebreid) oy .-

Liberty Mode
Louis Davidsstraat 15 (t.o. VVV), telefoon 16920.

Moaiê

keraÉponiÉi
en veel soorten kerststukjes,

maar ook bloeiende kamerplanten

loals azalea's, cyclamen en kerststerren enz.

Marcel Schoorl's Bioemenkiosk
VondeiIaan,tel. 18111

01^ \mm\ u

pftetöge

X'

11»

parfumerièn/ nouveautés

m een

Als wij aan het

laatste iets kunnen
doen, graag.

COIFFEURS
international
galerij kerkstraat 22
zandvoort
tel (02507] 14040

I
w

I
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met roomboteramandelspijs,

ca 350 gram •J^'

Grote Krocht 3
tel. 19058

(naast Albert Heijn)

Tromp Kaas, I

da's andete kaas!
BOEREN SEPTEMBERKAAS, 2eP9ic^

fijn pikant, vol geurend, HA^Xm"
500 gram ƒ 9,25 pRUS'-

De echte, originele, eigen
CAMEMBERT DE TROMP,
normaal ƒ 4,74 nu tijdelijk

I 'zalige romige CRÈME FRAICHE,
ais saus, als slagroom...

B 150 gram nu

1
I 2 Grote Krocht 5

H I (naast Albert Heijn)

in)

't Luifeitje
heeft weereen winkel wol.

Heeftu straks vrije dagen
metde kerst?

Wij houden
bezig met
breien

Grote KrochtK
Zandvoort

^nitcivtstskWutull

Truien
voor de winter(sport) met V-hals of ronde
hals vanaf in div. kleuren en
dessins.

109.-

y2ai«mefmode
Grot» Krocht 19

DONDERDAG T/M ZATERDAG VOORDEEL

Borstiappeni3<a? ..11 .95

14.95
Rjne riblaf^ien

16.50

Rosbieflappen yi.- .16.95

Stulqerosbief^.-.17.95

Schenkel met been

kiioyJ.- 7.95

Magere Varhens-
W'Oudenwets lekker gerookte ^

roBatteK- 11.9511 ^"^^^ ^ ^Ji\

1-9Si

l.5ö/

GROTE KROCHT )lnM«tA.H.I ^
Hammdl: Snamng 117 . HmImi: BmnrniMhMt Gatmmi Ouli Gndit Juhnpnli 64 Hïi>#itnul Vttnt IQ
HiügDiii: HootiklrHt n Iju: Wi*>lan«uii eOtttw II.

Vooreen feestelijke

blouse, gecombineerd
met een knickerbocker

kunt u terecht bij

'-«t

Crote Kfoctn^ gigMljwwn^

en Zeestraat 24.
' Beverwijk

KADOTIEK

De Schatkist
Grote Krocht 15

Groot
assortiment

kerst-

spulle^'es

aparte

kerstkaarten

en leuke

kaarsen

)f Even bellenom nu een heerlijke kerst-ijstaart te bestellen. ook uterpakkenm 12 smaken. AART VEER ^

J AART VEER Grote Krochtas Telefoon 14404
CHipoiata tulbanden Cn pUCidlnkjeS Grote Kroch.23-Telefoo„ 14404 J

Hotel Rosamar in
Een erg goed 3 sterren hotel vlak achter Het Levante strand

(170 meter). . , _

Alle kamers met bad, douche, toilet en balkon. Groot zwembad 1

met beschut zonneterras. Elke avond wordt er in het Hotel gedanst
en een of andere show opgevoerd. Rosamar wordt door ons ten

zeerste aanbevolen.

reisbureau
lourlngcarvorhuu;

IKmMan

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

Groto Kfocht 17

2042 LT Zandvoort

Uw
adres

voor:

HJDSCHRIFTERE

STBIPBOEKEl»

STAATSLOTEN
TOTO/LOnO

SCHOUDER
FILETROLLADE

SPRUITEN

kilo..

per kilo.

12.98

1.50

ch
OPENINGSTIJDEN
21 december van 13.00-21 .00 uur
22 december van 9.00-21 .00 uur
23 december van 8.00-21 .00 uur
24 december van 8.00-21 .00 uur

blijft op de kleintjes letten
Grote Krocht 9-15

albert heijn

Rijwielhandel BOS
voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobêcane. Kyoso en

div. kindeirijwieten.

Tevens KIS-sIeutelservfce

en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27, telefoon 12954.

Konijnen-, cavia- en kippevoer

10 kilo halen

9 kilo betalen

DIERENSPECIAALZAAK

Wezenbeeic
Grote Krocht 28, Zandvoort

Droogbloemen
en een grote

sortering bloemen

l>, 'ERICA'

Een nieuwe, moderne
betekent vaak een ander gezicht, een
nieuwe persoonlijkheid. Betekent ook
^méér dan een modieus kledingstuk

^i.Een bril draagt U Immers elke dag. In

|onze bij-de-tijdse-koliektie vindt U
Pprecies de bril die U flatteert. Zeg
jmaar wat U wenst: hip of klassiek,

(charmant of een beetje intellectueel,

,elegant of sportief. Of wilt U het com-
fort van een lichtgewichtbril 7 Komt
U eens kijken en passen 7 Wij hebben
wel 100 gezichten voor U in huis

!

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARAfDÜR

OFTIEK SLINGER
Grote Krocht20A - Zandvoort - Telefoon 0ZS07 - 14395.

Gediplomeerd opticien.

Leverancier van alle ziekenfondsen.

Vrijdag koopavond.

tcSll*L.l..^<. .
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Schipper Floor Koper

ter aarde besteld

ZANDVOORT - Op sobere maar
indrukwekkende wijze hebben me-
dewerkers van het station Zand-
voort der K.N.Z.H.R.M. woensdag
2 december afscheid genomen van

Schipper Floor Koper, die op 84

jarige leeftijd in Zandvoort is

overleden.

Bij het boothuis aan de Thorbeckc-

straat waren aanwezig het vrijwel

voltallige bestuur en bemanning van

het station Zandvoort der

K.N.Z.H.R.M.
Toen de rouwstoet 's middags voor

het boothuis arriveerde werd de

halfstok gehesen vlag langzaam ge-

streken opgevouwen en op de met
bloemen bedekte kist in de lijkwa-

gen gelegd.

Vervolgens werd de laatste tocht

van de oud-schipp)er voortgezet

naar de Algemene Begraafplaats te

Zandvoort. Het woord werd hier

gevoerd door de heer A. Nawijn als

,.ere opstapper" verbonden aan het

station Zandvoort, namens de di-

rectie, de plaatselijke commissie en

de bemanning. Spreker memoreer-
de o.m. zijn lange staat van dienst:

van 1922 - 1937 roeier roeircddings-

boot Zandvoort van 1937 - 1941

schipper roeireddingsboof Zand-
voort: van 1941 - 1967 schipper

motorstrandreddingsboten

„C.A.A. Dudok de Wit", na 1939

,,Dr. S.L. Louwes".
De heer F. Koper heeft 41 personen
tijdens 2 tochten behouden aan wal

gebracht en nam in totaal deel aan
12 reddingstochten onder meer ge-

durende de watersnoodramp van
1953 in Zeeland.

na een korte dienst, voorgegaan
door dominee R. Snellens uit

Heemstede werd de overledene ge-

flankeerd door vier slippendragers

der reddingmaatschappij naar zijn

laatste rustplaats begeleid.

Forse rijkssteun voorpremiebouw

Flatgeboii

wordt in
ZANDVOORT • Binnen niet al te lange

tijd zal ook het voormalige „La Mcr"
op het Stationsplein worden gesloopt.

Het gebouw dat nu nog in de stutten

.staande wordt gehouden, overleeft mis-

.<;chicn nog de jaarwi$.seling, maar veel

langer zal dit niet zijn.

De grond is aangekocht door een pro-

jcktontwikkclaar, die hiervoor een plan
heeft ontworpen van vierentwintig pre-

mie A-appartcmenten, waarvoor de
rükssteun door de zaakwaarnemer
„niet kinderachtig" wordt genoemd.

Het plan omvat achttien driekamerap-
partementen, drie tweekamerapparte-
mentcn, twee respectievelijk 2/3-ka-
mcrwooneenhcden en één groot twcc-

kamcrappartement.
Het flatgebouw wordt, voor eventuele
kopers een belangrijk gegeven, op ei-

gen grond gebouwd, terwijl elke woon-
cenheid een eigen CV-instaliatie en

Rechten van de

Mens
ZANDVOORT - Vandaag, de dag van
de rechten van de mens, wordt in de
openbare bibliotheek een lezing gehou-
den over de Russische dissidenten.

Spreker is Nico Scheepmaker, de toe-

gang gratis, aanvang 20.00 uur. Tevens
is er een stand aanwezig van Amnesty
International met informatie en is er
gelegenheid tot het stellen van vragen.

warmwatervoorziening zal hebben. Het
flatgebouw is voorzien van een lift en
ccn eigen parkeergelegenheid op de
begane grond.

Vergunning

In principe is dit flatgebouw bestemd
voor Zandvoortse woningzoekenden.
Doch ook inwoners uit de agglomeratie

Kenncmerland kunnen biereen woning
kopen. ,, Uiteraard zijn wij van plan

eerst de Zandvoortse woningzoeken-
den te benaderen, want door de forse

rijk.ssteun bedraagt de huur het eerste

jaar ƒ 274,— per maand, dit na aftrek

van rijksbijdrage en het belastingvoor-

deel", aldus de woordvoerder.
De rijksbijdrage vermindert per jaar

met ƒ 500,-, zodat het geheel een
betaalbare woning blijft. Pas na enkele

jaren wordt aan de hand van het

inkomen van de koper bekeken, hoe-

veel rijkssteun men in de toekomst
tegemoet kan zien.

De bouwvergunning is afgegeven, de
verklaring ,,geen bezwaar" van GS is

binnen. De sloop van het oude gebouw
en de nieuwbouw zal ongeveer een jaar

in beslag nemen, zodat het Stations-

plein, voor wat dit gedeelte betreft, een
heel ander aanzien zal krijgen.

Verkoop

Met het verkopen van de appartemen-
ten heeft zich belast makelaar Coster in

Zandvoort, die dit wel met vertrouwen
tegemoet ziet. ,,Wij zijn bijzonder

verheugd met de positieve medewcr-

% i

--3L::^z£i|_)'t-ri-!-

r j

Q^mp
wtmi

Het appartementengebouw zoals dit in hetjaar 1982 op de plaats van het huidige ,,La

Mer" aan het Stationsplein te Zandvoort zffl verrijzen.

king van gemeente en GS en, gezien de voortse woningzoekenden toch een
snelle verkoop van premie-A-apparte- kleine bijdrage leveren in vermindering

menten in Haarlem, nemen wij aan dat van de woningnood van de badplaats",

wij voor een bepaalde groep van Zand- aldus de heer Coster.

"peüiéh Gemeenschapshuis

Aantr

progr

voor

'ijdopen

Verklaring „geen

bezwaar"

bouwprojekt

ZANDVOORT - Op Kerstavond, 24
december, en Eerste Kerstdag 25 de-

cember, zullen de deuren van het Ge-
meenschapshuis aan de Louis Davids-

straat weer wijd open gaan om iedereen

die daar behoefte toe gevoeld te laten

deelnemen aan de Kerst-In 198L

Maandenlang zijn dertig vrijwilligers-

(sters) doende geweest om een pro-

gramma op te stellen, artiesten aan te

trekken, kortom het programma
,,rond" te krijgen. Voorlopig ziet het

er naar uit dat men in deze opzet is

geslaagd.

Vanavond komen alle medewerkenden
aan deze Kerst-In in Hotel Keur bij

elkaar om het programma nog eens

door te spreken, taken te verdelen en

kennis met elkaar te maken. Deze
avond begint om 20.00 uur.

Aktiviteiten

De Kerst-In is een open huis, dat wil

zeggen dat iedereen, jong of oud,

alleenstaanden of gezinnen naar het

^'Gemeenschapshuis kan komen om deel

te nemen aan de diverse aktiviteiten.

-Er lijkt aan alles te zijn gedacht. Er is

muziek, zang en film, men kan klaver-

jassen of bridgen, dammen of schaken.

Er is een poppenkast en tekenfilms

voor de kinderen.

Verder is er een zaal met spelletjes,

zoals tafeltennis, sjoelen, tafelvoetbal,

scrabbelen, puzzelen etc. Bovendien is

er gelegenheid kreatief bezig te zijn.

zandvoorts
nieuwsblad

Kantoor: Gasthuisplein 12,

tel: 02507-17166.

Postadres: Postbus 26,

2040 AA, Zandvoort.

Hoofdkantoor: Dorpsstr. 8.

Aalsmeer, tel.; 02977-

28411.

Postadres: Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
Geopend van 8.30-17.00

uur.

Openingsuren Zandvoort: maan-
dag 13.00-16.00 uur; dinsdag

10.00-16.00 uur; woensdag 9.00-

12.00 uur; donderdag 10.00-

13.00 uur en 14.00-17.00 uur;

vrijdag 9.00-12.00 uur.

Klachten bezorging: vrijdagmor-

gen van 9.00-12.00 uur.

Uiterste inlevertermijn redactie

kopij: woensdagmorgen 10.00

uur.

Uiterste inlevertermijn adverten-

ties: woensdagmorgen 10.00 uur.

men kan kerststukjes maken, helpen

een wandkleed maken etc.

Natuurlijk is er volop gelegenheid om
eens gezellig een praatje te maken onder
het genot van een kopje koffie of een

drankje.

Aan al deze aktiviteiten kan men zonder

voorafgaande melding deelnemen, er is

echter één uitzondering, de kerstmaal-

tijd op Eerste Kerstdag. Gezien de
ruimte kan men slechts vijftig gasten

aan tafel toelaten. Wilt u hieraan deel-

nemen, dan moet u zich vroegtijdig

opgeven. Dat kan vanaf vandaag bij

mevrouw B. Visser, Corn. Slcgcrstraat

1, tel. 12859. De kosten bedragen

ƒ 17,50 per persoon.

Wil men naar de Kerst-In en is men
slecht ter been, en heeft men geen

vervoer, dan moet ook dit vroegtijdig

worden opgegeven en wel bij mevrouw
De Leeuw, tel. 17436.

Wilt u niet deelnemen aan de kerst-

maaltijd en beschikt u over een paar

gezonde benen, loop dan op Kerst-

avond of Eerste Kerstdag even binnen.

Vorig jaar was het een geweldige erva-

ring daar binnen te gaan en beant-

woordde de Kerst-In volledig aan het

doel.

Kerstavond

Op Kerstavond worden de deuren van

het Gemeenschapshuis om 20.00 uur

geopend. Er is muziek van het kwartet

Sirene, en leerlingen van de ballet-

school van Gemma de Boer tonen hun
kunnen.

Hierna wordt door mevrouw Bisenber-

ger-Kromhout het sprookje van God-
fried Bomans ,,Anna" verteld. Dit

alles duurt tot ongeveer 22.30 uur.

Vanaf 22.30-24.00 uur treedt Helen
Shcphcrd op met liederen uit haar

eigen repertoire, na een korte pauze
met een drankje wordt besloten met
het gezamenlijk zingen van de aloude

kerstliederen.

Tevens kan men vanaf 20.00 uur in een
aparte zaal klaverjassen o.l.v. de heer

J. Zonneveld, of bridgen onder leiding

van de heer P.A.M. Knipscheer.

Eerste Kerstdag

De deuren gaan om 10.30 uur open,

waarna er gezamenlijk koffie wordt
gedronken. Tussen 11.30 en 12.30 uur

zal een jongerenkoor een gezamenlijk

programma brengen met muziek en
zang.

Van 13.30-14.00 uur brengen de scouts

van de Zeedistels een kerstspel.

14.30 uur trekking loterij.

Van LS.00-17.00 uur thecdansaiit met
muziek van de Moonlincs.

Van 18.00-20.00 uur kerstmaaltijd, ter-

wijl mevrouw Martha Koper enkele

kerstliederen zal zingen.

Vanaf 20.30 tot 23.30 uur wordt een

gevarieerd programma gebracht van

operettcmclodieén cic.

In zaal drie worden vanaf 11.00-17.00

uur tekenfilms vertoond, afgewisseld

met poppenkast. Verder kan men van-

af 14.00 uur meedoen aan klaverjassen,

bridgen, kerststukjes maken.
In zaal twee kan men op 24 en 25

december allerlei spelletjes doen, zoals

sjoelen, dammen, tafeltennis, puzzelen

etc. In de hal kan worden geschaakt,

gepraat en wordt gezamenlijk ccn
wandkleed in elkaar gezet. In de pau-

zes wordt op eerste kerstdag een tom-
bola gehouden.

De toegang tot dit alles is gratis. De
prijs van de konsumpties bedraagt

ƒ 1,50. Afgifte van konsumpties uitslui-

tend tegen konsumptiebonnen die in de
hal verkrijgbaar zijn.

Uiteraard kost het gehele programma
veel geld. Daarom is er een gironum-
mer voor al diegenen die toch een
kleine (of grote) gift willen overmaken,
het nummer is: Postgiro 11.25.908

t.n.v. Kerst-In Zandvoort.
Wilt u meer informatie, bel dan even:

12555 of 12851.

ZANDVOORT- Gedeputeerde Staten

van Noord-Holland hebben bij besluit

van 10 november 1981 een verklaring

van ,,geen bezwaar" afgegeven ten

behoeve van zestien tweekamerwonin-
gen op het perceel grond gelegen aan
de Zeestraat/ hoek Burgemeester En-
gelbertstraat / Stationsstraat.

Het wachten is nu nog op de rijkssteun,

zodat met de bouw van dit projekt

begonnen kan worden.
Bovendien zijn tegen het bouwplan op
de plaats van de Julianaschool / Agatha
kleuterschool geen bezwaren binnenge-

komen (59 woningen).

Ook dit bouwplan zal met spoed naar

CS gezonden worden om de verklaring

van ,,geen bezwaar" te verkrijgen,

zodat ook met dit projekt, na ontvangst

van rijkssteun, een aanvang kan wor-

den gemaakt.

erkstraat
ffff

ZANDVOORT - Sinds I december heefi Loes Geerlings aan Kerkstraat 22, in de Galerij 12/14, haar zaak ,.Pino"

geopend.

Een ongetwijfeld aparte naam voor een zaak waarin men terecht kan voor antiek, curiosa, tweedehands kwahteitskleding,

sieraden en etsen.

Daar tussen door allerlei zaken die men onder deze noemers kan vangen en dit zijn er veel.

Bijzonder veel koper, snuisterij!jcs, zoals een antiek naaitafcttje, antieke Delftsblauwe tegeltjes, een regiment antieke

soldaatjes. Echt een winkel om op je gemakje in rond te dwalen op zoek naar dat speciale kadootje, ofhebbedingetje voor

jezelf. Want, en dat is ongetwijfeld een voordeel, niet alleen etsen en antiek voor de grote, maar ook de smalle beurs, is men
goed gesorteerd.

Loes Geerlings heeft een aantal maanden keihard gewerkt om deze uit de hand gelopen hobby te realiseren en het is haar

gelukt in de Galerij aan de Kerkstraat een zaak te openen die als het ware uitnodigt binnen te lopen.

Verrassend is ongetwijfeld ook het rek met tweedehands kleding. Wie op zoek is naar Grootmoeders mode komt bedrogen

uit, want de kledingstukken zijn modieus en draagbaar, ,, gewoon datgene waar u en ik op uitgekeken zijn, maar dan wel

perfect onderhouden en schoon, anders begin ik er niet aan", aldus Loes.

Aan de rechterkant bevindt zich ccn hoek met verrassend mooie etsen, en gouaches, kleine fijne tekeningen van een bloem

of vogel, niet kostbaar, wel het bezitten waard.

Wanneer u tijd heeft loop eens langs, want er is te veel om op te noemen. ,,Pino" is dagelijks geopend van 9.00-17.30 uur,

zondags van 13.00-18.00 uur en op maandag gesloten. Tel. 16651.

Het kan zijn dat Loes Geerlings niet zelf aanwezig w, dan is zij wellicht op reis om nog meer antiek en curiosa vor haar

zaak in te kopen, maar haar vriendin Tine Crasman is dan graag bereid om de klanten te woord te staan.

Welfare

Op dinsdag 15 dccemlicr houdt de
afdeling ..Welfare" \an hel Neder-
landse Rode Kruis ccn verkoop in

,.llct huis m de duinen" \an 10 (X)

uur tot on met 13. (KJ uur Mocht u
nog kcrstkadootjes nodig hebben,
gaat u er dan eens even kijken. In

de kleuterschool ,, Klimop" is men
iedere maandagmidd,ii; geopend
van half twee tot half vic-r.

De eenzame zeezeiler

Ergens op die grote occa.in dob-
bert hij tussen Rio de Januiro en
Kaapstad, Kees Visser in in ,,Vrij-

heid 11" op weg naar laatslgi.'nocm-

dc plaats, na zijn vertrek half ;iucus-

tus du jaar uit IJmuiden. Een stipje

op die wijde waterplas. 4.WKJ mijlen
lang. Veel nieuws is er de eerstko-

mende weken niet te verwachten.
Contact van huisuit is vnjwcl onmo-
gelijk. Aan het begin van vonge
week kregen zijn ouders het laatste

tclcfoni.schc contact. Alles was toen
wel aan boord, een rustige kalme
zee, alleen wat weinig wind. Maar
Kees blijft in z'n centje op z'n ranke
kleine vaartuig vol goede moed en
hoopt als het zo doorgaat, a.s. 2de
Kerstdag, 26 december in Kaapstad
te arriveren. Wal er daarna gaat

gebeuren, moet worden afgewacht.

Daarvan houd ik u vanzelfsprekend
op de hoogte. Het medeleven met
deze avontuurlijke wereldzeiler is

zeer groot. In Rio heeft Kees heel

veel post gehad. Dat heeft hem echt

goed gedaan en daarvoor moest ik u

allen danken. We moeten dus nu
maar wachten op nader bericht.

Hopelijk komt dat spoedig. Maar
we blijven meeleven, allemaal!

Want een avontuurlijke en bewon-
derenswaardige tocht is en blijft

het, zo helemaal in je eentje, met
niets om je heen dan lucht en water.

Schakels

Vrijdag en zaterdag a.s. speelt,

zoals bekend, onze toneelvereni-

ging ,,Wim Hildering" het bekende
toneelspel van onze oud-Zand-
voortse inwoner Herman Heijer-

mans, die enkele jaren woonde in

de Kostverlorenstraat. Een van zijn

meest bekende en meest geliefde

stukken zult u via een bezetting van

16 man op de planken zien in

gebouw ,,De Krocht". Het is het

toneelspel ,,Schakels", met ,,Op

hoop van zegen", een van de meest

dramatische volksstukken van onze
beroemde auteur. Ik verheug mij nu
reeds op deze uitvoering van dit in

deze tijd nostalgisch aandoende
werk, maar dat niettemin een sterke

indruk achterlaat. U zult veel oude
bekende ,,toneelrotten" op het to-

neel ontmoeten. Ik kan u dan ook
sterk aanraden dit unieke gebeuren

op toneelgebied te gaan bijwonen.

15 jaar ,^andevoerde"

Onze bekende autosportvereni-

ging ..Sandevoerde" bestaat op 16

december a.s. vijftien jaar! Een feit,

om wel even bij stil te staan en dat

doet men dan ook. Op vrijdag 18

december organiseert het bestuur

ter ere van dit feit een autorally

voor iedere sportieve automobilist.

Een rit, die verreden wordt op een

zeer eenvoudig reglement, dus voor

iedereen.

Er kan gereden worden in twee

klassen, de eerste uitsluitend be-

stemd voor licentiehouders, dit zijn

deelnemers met ervaring en klasse 2

uitsluitend voor hen, die nog nooit

of zeer weinig hebhen gereden. De
prijzen bestaan uit bekers. In iedere

zijn er klasse 3 prijzen. Een wissel-

beker is beschikbaar gesteld door

Rob Slotemakers antislipschool.

Deze beker zal worden uitgereikt

door formule I rijder Jan Lammers.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 10,

—

pci equipe, twee bingoplankjes

hierbij inbegrepen. Start en finish-

plaats hotel Delicia, Kerkstraat 16.

Deelnemers kunnen hun auto par-

keren op het Favaugeplein. De
lengte van de rit is 25 kilometer en
de eerste deelnemer start om 19.30

uur. Deze rally duurt tot 21.30.

Daarna is er een grote gezellige

bingo-avond voor iedereen die de

autos[X)rt een warm hart toedraagt.

Van 21.30 uur af bent u er welkom.
Deze avond staat onder leiding van
de heer G. Pols. Van 18.30 uur af

kan men zich erv'oor vervoegen in

hotel Delicia. Mocht u meerdere
inlichtingen wensen? Die kunt u
krijgen bij N. Paap, Nic. Beetslaan

46, zLandvoort, telefoon 02507-

14389.

Roor Koper

Op woensdag 2 december jl.

heeft het station Zandvoort van de
Koninklijke Noord en Zuid Hol-

landse Redding Maatschappij, de
K.N.Z.H.R.M. op indrukwekken-
de wijze afscheid genomen van haar

oud-schippcr Floor Koper, die en-

kele dagen tevoren op 84-jarige

leeftijd was overleden. Met hem is

een der meest markante figuren uit

het Zandvoortse reddingswezen
heengegaan.

Floor Koper is groot geworden
met de zee. Zijn kennis van de zee

was verbazingwekkend. Hij kende
de gevaren van het wijde water als

geen ander. Ik heb hem vele jaren

van nabij meegemaakt en vergeleek

hem in dit opzicht altijd met Jaap
Termes. Een eenvoudige, stoere

Zandvoorter, die het gevaar niet

schuwde. Hij was een der beste

schippers die Zandvoort bij het

reddingswezen ooit heeft gehad.

Volkskerstzang

Vorige week heb ik geschreven dat

belangstellenden voor de volks-

kerstzang, dus die mensen die mee-
willen zingen met het gelegenheids-

koor zich moeten melden in de
Gertcnbach Mavo aan de Zand-
voortselaan.

Nou, dat heb ik geweten, de tele-

foon stond niet stil, want ik heb de
beide MAVO-schoIen door elkaar

gehaald, het had moeten zijn:

JAAP KIEWIET MAVO AAN DE
SOFIAVVEG
en wel zaterdagmorgen 12 decem-
ber om 10.00 uur 's morgens wordt
daar gerepeteerd onder leiding van
Henk Trommel, dus niet naar de
Zandvoortselaan gaan.

De uitvoering zelf wordt gegeven op
21 december in de Van Pagée hal in

Nieuw Noord, het begint om 20.tX)

uur. Programma, tevens bewijs van
toegang is a ƒ 2,50 verkrijgbaar bij

de VVV aan het Schoolplein, bij

Reisbureau Kerkman aan de Grote
Krocht en ,,De Boet", postagent-

.schap winkelcentrum Nieuwe
Noord.
Het IS maar dat u het weet.

ZANDVOORT - De meerderheid \m de

commissieleden al;;cnicnc zaken rea-

geerde in de vergadering van i defcm-

l)er positief op het viwirstel van het

college, de niogelijkheld \an overleg

fus.scn Hordo en (ie gomcentc ,,open" te

houden.

Aan de orde was ccn schrijven v.in de

Can.Rle.sc zakenman, waarin dc/c erop

wijst, dat zowel de instandhouding van

het bestaande hotclconiplcx .ds een

voorgenomen uitbreiding d:iarv'an een

onderdeel vormt v;ui een \isic dic erop

gericht IS door het ontvvikkclcii \aii

complemcnlcrcudc .iktivitcitcn de ex-

ploitatie van het hotel beter mogelijk te

maken.
Een periodiek ovcrici; tussen Hordo en

gemeente om elk.iar v.in mogelijke

relevante ontwikkelingen op de hoogte

Ie houden en /of standpunten toe te

lichten, werd d.m ook uenselijk ge.icht.

Door het college is in een antwoord

gelegd, dat men graag in ovcrleu treedt

i>\er akti\ileiten iii Z.iiuhooit, doeli

d.it uitdrukkelijk wordt gestcKI. d.it het

circuit buiten de di.sciissie moet blijven

Positief

Zoals te vcrw.iehicn was, w.is I'Iieriim.i

tegen enige vorm v.in overleg. lli|

\ervv.iclitte d.it liet circuit toch mei

buiten de discussie gehouden /uu kun-

nen worden en dat een gesprek liet

.,kamerbreed overleg" zou storen

..Stop dic discussies met dio m.in. er

komt toch niks zinnigs uit", .ildus

Flicnnga.

J.m Jongsma da.ircntcgen ^laat positief

tegenover een gesprek. ..Als iemand
de scepter zwaai; over een -tantal be-

kingrijke hotels, dan kun jo een ge-

sprek met zo iemand met in de prullen-

mand gooien. Ik vind d,ii er wel een
gesprek moet komen, en als dan bliikt

dat er niets zinnigs uitkomt, dan kun je

altijd pog beslissen om het overleg af te

kappen", aldus Joiigsm.i.

Aarzelend

De coniniivsieledcn Ingwcrsen (aarze-

lend) en meer ptisitief Nel \reugdenhil
en .'\b v.in der Moolen gingen akkoord
me! de zienswijze v.m het college, mits
men het circuit maar huilen de discus-

sie i'ou houden,
(iciuststcllend merkte voorzittei Ma-
chiclsen op. dat hel college met van
zins vvas hel ciicuit in het gesprek te

betrekken, il.it kwam d.m ook duideli)k

n.hir voren in het .intvvoord van het

college, n.iarnaast merkte hij niig op
dat llordo twee hotels in Zandvoort
heeft en d.it er dan KKh gedacht moet
v\oideii a.in de vverkgelegenheid ..Bo-

vendien vind ik het geen pas geven om
de deur tticlit te doen als lem.md zich

voor overleg lot ilc gemeente wendt"
..Misschien liggen er vvel .indere z.iken

d,in .lileen het circuit waarover liij wil

pr.ilen. Creativiteit is hem niet vreemd,
wi| .Min bereid over .illes te pr.iten als

d.it 111 het bel.iiig van Z.iiiiivoort kan
ziin". iildus de hiirgemeester.

N.i de brief v.in l*' novcniher van het

college was echter nog geen antwoord
ontvangen, dus vv.inneer een eventueel
gesprek. ,ils d.it er ooit komt, pKiats z.i!

vinden is nog niet bekend
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iiiitbometi

Kerstbomen v.a. 50 cm tot e meter

Kiuitsparren

Blaowsparren

Kerstgroen huist, lanx, dadels, etc.

Bloelende pSanten

Kerststukken

Kerstboomversiering

Wilt u zetfkerststukjes maken,

wijleveren alle benodigdheden.

Koopavond geopend.

KWEKERIJ P.VAN KLEEFF
MM fiMnair««i 1 2&*a mm Umutmn mê WC

Cf^

€iarae~
icaat

Het Nederlandse Sleutel- en

Slotcn/spccia listen Gilde is door Lips

Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentic-

houdcr gemachtigd de Lips-Kcso

sleutel Ic kopieren. Voortdurende

kwaliteitsbewaking en de geavan-

ceerde machines van het Gilde

garvindercn u zekerheid

en veiligheid. Alleen bij

de gemachtigde dealer

krijgt u het originele

Zekerheids bewijs.

UWDEALER

G.Kol
Schuitengat?.

telefoon

13212
autü-brand4even

alle verzekeringen

V, d. Meer Sleutelservice

Binnenweg 73 - Hecmslede
Tel. 023 - 28 04 90

1^V^rww> '^Hwr> 'MiN^ CM^r>:mm:"W ryUC3^

ARAVAN - RAI
van 12 1lm 20 december in Amsterdam

Komt u echter ook even bi) ons ruslig en vrijblijvend de
nieuwe series CHATEAU en HOME-CAR caravans en

PAFtADISO vouwcaravans beki|ken.

BERGMAN CARAVANS
l.«idt«vMrt 189, Noorc^wljkerhout, tal. 02SZ3-2649

Bil Hotel Gi/s ca. SOOm langs /iet water.

richting /Voort/wi/k.

RepcraUe Verhuur Accessoires^
Bij de V.8.A. zijn circa 35.000 tgn. slapelwagens in gebruik. Een deel hiervan
wordt voor intern gebruik aangewend, een toenemend aantal wordt verhuurd.
Gezien deze toename en de financiële en adcninistratieve gevolgen daarvan zooken

AALSMEER
Op VBA II, een bi?<onqri|ke

vihakoi m hei ofjetg^^faeurco

von siefeeUpralukten

In het 26 ha qrole hollon

komptex verwisselt e«o

betongri|k oondeel von de

Nederlandse sniibloemeii

kotnerplonten-entuinpfanten.

ptoduKtie von eigenoor

De V8A iseenmodetnbecJriii

(lol qoedearbeidsvoorwoarden

kent De omjei en het aanto'

peisoneelsJedenbcweqen.'ich

in opqoonde li/n

WIJ een

BEHEEBSra S3»EEimim»BESIfi]9D(mAr)
Na een inwerkperlode zal de funktlo-
naris een centrale plaats innemen in
een team, dat zich bezighoudt met o.a.

de verhuur van stapetwagens en het
afsluiten van de betreffende kontrakten
met producenten en afnemers.
Oe administratie wordt hoofdzakelijk
uitgevoerd via computer en beeld-
schermapparatuur, waarbij de beheer-
der door een assistente wordt
bijgestaan.

Wij geven de voorkeur aan lemaml, di«
beschikt over veal organiMtorischa
kapaciteiten an duMalIjka administra-
tieve inzichten.

Voor deze funktie stellen wij de
volgende eisen:
• middelbare of hogere administratieve
opleiding

• leeftijd 25 i 30 jaar
• zeer goede kontaktuele eigen-
schappen

• een duidelijk gevoel voor service-
verlening

• grote ahkuratesse
• kennis van of affiniteit met de
bloemen- en plantenteelt.

Salariëring en andere arbeidsvoor-
waarden zullen in nader overleg worden
vastgelegd.
Belangstellenden kunnen desgewenst
telefonisch nader inlichtingen ver-

krijgen bij de heer J. J. Lanser, telefoon
02977-34567 toestel 1302. Uw sollicitatie

vergezeld van een duidelijke persoons-
en loopbaanbeschrijving dient u te

zenden aan de afdeling Personeel en
Organisatie van de Coöperatieve
Vereniging 'Verenigde Bloemenveilin-
gen Aalsmeer' (V.B.A.), Postbus 1000,
1430 BA Aalsmeer, t.a.v. dhr. Lanser.

Eiken
plavuizen

tafel
vanaf

250,00
HETKASTfNHUIS

Grote Krocht 2S,

telofoon 177S1.

JA ! !

!

Stap over op onze succesvolle

GIJSBRECHT VAN AEMSTEL
('n ouderwetse kwaliteit voor
.een prijs die méér dan een

slok op 'n borrel scheelt !

)

jonge dubbele
graanjenever

citroen-
jenever

Geef in de feestmaand voor uw borrel

GEEN GULDEN MEER UIT
dan in december van vorig jaar!

BETAAL IN 1881

MIHDtBflflMIH'BO

*'S!>5"::i«;i^/: >S;*.

^^i^ém^

JONGE JENEVER
HELE LITER alleen bij ons: 13.45

t/m
31 dec.

nog ter

kennismaking:

Metapoad gayraagd:

net kosthuis
met huiselijk verkeer,

voor man, 51 jaar.

TeL 02507 -16237.
nd 17.00 uur.

Te huur:

kamer

Te bevragen bij:

02507-16033/15182.

MesjeuAndré
voor a! uw kledingreparatie.

Ook voor bont.
LAAN VAN ANGERS 83 - TEL. 023-3313S6.

Prijsopgave vooraf;

het werk wordt gebaald en gebncbt.

HERHAALDE, GEWIJZIGDE OPROEP!

De RIAM is een regionale instelling voor am-
bulante geestelijke gezondheidszorg en be-
schikt over afdelingen voor jeugd, volwasse-
nen, ouderen en preventie. Het werkgebied
omvat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
Haarlemmermeer, Uithoorn en Ouder-Amstel.

De RIAM vraagt voor het Centraal tmro een

administratief

medewerker
met boekhoud-ervarlng (m/v)
voor 32 uur per week

Werkzaamheden:
- het assisteren van de administrateur bij o.a.

het opstellen van de begroting en de jaarreke-

ning
- het bijhouden van de t>oekhouding d.m.v.

een doorschrijfsysteem
- het zo nodig vervangen van de administra-

teut

- het verrichten van diverse administratieve

werkzaamheden (o.a. typewerk) ten behoeve
van het Centraal Buro

Vereisten:
• opleiding mavo praktrjkdiploma boekhou-
den of vergi->iijkbare diploma's
- typevaardigheid

Salaris:

• afhankelijk van opleiding en ervaring van
min. 2319,79 tot max. 3483,96 (bij een 40-

unge werkweek).
Voorts gelden de bepalingen uit de cao Am-
bulante Geestelijke Gezondheidszorg. Opna-
me in het PGGM-pensioenfonds.

Inlichtingen zip te verkregen bii de heer G.

Frankhuizen, 020-456250.

Schriftelijke sollicitaties, met opgaaf van
referenties, binnen twas weken na het
verschijnen van deze advertantio te rich-

ten aan:

RIAM, t.a.v. de koürdinator-direkteur, de
heer F. R, Plukker, Stationsstraat 26,

1182 JN Amstelveen, mot vermelding van
vakaturenummer S 8H/CB op brief en
enveloppe.

-m

BfSSIIMERmR

KERSeN brmtlMnin

CITBOfNb,.^.^

•i;r''^''--::s^^y'irF''-f'

Ook voor BOKMAi HOPPE,
BOL%COEI^ERGH^
HENK|S, DE KUYPER

VAST^EELMEER!

MEGIO AMSTERDAM CNOMSTKtKEN
(«Mii «MMM Oirit «m dtn 6(0* /OKknm Suv«niw1ttM)

• AMSTEDDAM. Nm»fiocrtmaa< 100 - Lt|n*»in,«.lii U - Stam
kal* tlO . 137 - OalllaRiiatoin \Kl - Pint '«O . e n, 3 - L>mb«l>n
ZijlplMii 3 - 5 - Marttni ran Gefl#(mra>t 47 - Moiorlilrit 10 - KMH»
>l)«l»»n II . II - KnKHnmM t70 • MOOFOOORf KiKiiMg MO
• ZWANENSUnC DaxMun 17 • NIEUW VENNEr. iiaiUwa 1»}
• 2AM0VO0flT P ulp UI tmMXilIJMUt

BEGIO nOTTERDAM ENOIUSTREKEN
(«Mlll iwm/bn fiat «m dw H«i|d«n SupernwfcUm).

• ROTTERDAM GJ MuU««rut 12 - Bun BaannWMn I1S 117
- Smwm) Eim*r«ptnn 9 10 • SCMtEDAIrt 'i Gr«wH«ndMv*«g 956
• VLAAROINGEN Scl»«J«i»«»»u 14» «PAPEWDRECHT BrntoM».
plein S • BOLNES VKftot/aH la • RIOOERKERK. NannHrut S
• SLIEDRECHT. FaaaxpMn 1

Een dwaas slaagt vaak niet doordat hij voor gemakkelijk
houdt wat moeüijk is, maar 'n verstandig mens

omdat hij voor moeilijk houdt wat gemakkelijk is.

J.C. Collins

Horlogerie

C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiaweg 4 -Telefoon 1 23 07

maakt het u gemakkelijk, hoewel het soms moeilijk lijkt

Zijn uurwerken immers spreken voor richielf!

En een collectie.... ongelooflijk

t

Komt D eens kijken in djn showroom.
't Is een belevenis!

Eigen reparalie-afdeling met elektronische apparatuur.

Autobedrijf Zandvoort bv
Kamerlingh Onnesstraat 23, 2041 CB Zandvoort, telefoon 02S07-14580

Dagelijks geopend van 07.30-18.00 uur

|royg1
I
(^ AOTOBIANCHI

REC10 BOLLENSTREEK
t«««<al naait/bii Drgrot Muttanarkt)

• KATWIJK aan ZEE Viimijkada

2

• SAS5ENHEIM OudaHavanll
• NOORDWIJK K,rtitna«20
• OUOEWETERItVG Mmtrauk 00
• HILLEGOM VouelMi 15 (Tiaikin,)

• LEIDEN Llngogiacln 5

,^g"r\jy,^^

Verkoop en onderhoud van andere merken

Banden - Accu's - Olieverversen en dcxirsmeren
Ook op zaterdag

Wij geven gecfurende de gehele maand decamber 1981

MERK
BENZINE

SUPER BENZINE
cent JU JU
per *ij>
liter f*

KORTING

Autobedrijf

Zandvoort bv
•poeh voor
Sinterklaa*

•n Kerstman
tijdens de
duurstemaand
vanhetjeor.
ProTiteer

daarvanlll

en Op diesel H* cent korting!!!
Autoschadeyerwerking van alle automerken
Doe-het-zelf autowasplaats met stoomcleaner

<Geen borstelautomaat, dus beter voor uw autolak)

AUG. V. d. MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- en

AFWERKINGSBEDRIJF
BIIVINEIM-en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
woningstoffering

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen.

wandbespanningen.

10 december: Dag van de Rechten van de
Mens. In dit kader houdt

NICO SCHEEPMAKER
op donderdag 10 december a.s. in de Open-
bare Bibliotheek te Zandvoort een

LEZING OVER
RUSSISCHE DISSIDEIUTEN

Er is gelegenheicl tot het stellen van vragen.

Tevens is er een stand aanwezig van Amnesty
International met informatie.

Aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis.

Fa. Gansner & Co.
GAS- en QUEHAARDEN - GASFQRNUIZEN

Deskundig advies

Vooral uw
SANITAIRE flVRfCHTINGEN.

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.

Toonzaal:

Schelpenplein -Tel. 15068/13612/12518

^^^^^^^^^^ ^^ ^^ ^^^^^^^^^r^^^^^^^?J^

w GeefUW kennissen iets aparts *i^

iff^ met defeestdagen. ^M Een CADEAUBON van: jM*

i Myrna Bruynzeel %
Voor al uw c.v.-, loodgieters-

en dakbedekkerswerk
naar

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort.

telefoon 02507-13176

B.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

Gedipt, schoonheidsspecialiste ^
(Stivas) tj*

Nu ook buiten de gewone behande-
lingen: Propil-behandeling

voor progressieve en duurzame
ontharing. Behandeling na afspraak.

KOSTVERLORENSTRAAT 89

Tel. 14692.
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Ter ere honderdste geboortedag

Van Schelfhouttentoonstelling

in Cultureel Centrum Zandvoort
ZANDVOORT- „Tol en nwt 14 februari 1982 is in het Cultureel Centrum
Zandvoort een grote overzkhtsientoonstcIHng te zien van werk van de
schilder/ graficns Lodewfjlc van Schelfliout".

Lodew^k van Schelfhout was één der eerste kubisten en heeft op dat
gebied baanbrekend werk gedaan voor het Nederlandse kunstkven in het

begin van deze eeuw.
Wonderiyk genoeg is deze kunstenaar na de oorlog geheel vergeten

geraakt en daarom is het goed, dat er aan z^n werk nog eens uitgebreid

aandacht besteed wordt.
De tentoonstelling omvat ruim 75 werken, olieverven, aquarellen en
gravures en besteedt ook aandacht aan de achtergronden van Van
Schelfhout's leven aan de hand van foto's, brieven catalogi, aldus Emmy
van Vrüberghe de Coningh, de artistiek leidster van het Cultureel

Centrum die een groots werk presteerde door deze tentoonstelling, zoals

die nu te bezichtigen is, zo samen te stellen.

Dat juist in 2^n(lvoort deze tentoon-

stelling plaatsvindt, vindt zijn oorzaak
in het feit dat de plaats Zandvoort
weliswaar een kleine, maar wel belang-

rijke rol in Van Schcifhouts leven heeft

gespeeld. Het gezin Van Schelfhout

heeft enige jaren in Zandvoort ge-

woond. Bovendien speelt Zandvoort
een rol in de relatie tussen Lodewijk
van Schelfhout en Conrad Kickert.

De eerste maal dat Van Schelfhouts
werk werd geëxposeerd, vond plaats in

1903 bij boekhandelaar Mul in Haar-
lem. ,,Dit nog weinig gevormde werk
werd opgemerkt door schilder-kunst-

kritikus Conrad Kickert, die zelf in

Zandvoort woonde. Kickert schreef,

dat hij het werk niet echt mooi vond,
maar wel opmerkelijk en vooral getui-

gend van moed. Uit deze tijd stammen
de eerste contacten tussen Lx>dewijk
van Schelfhout en Kickert, een relatie

die on beider leven en werken een
grote invloed had" aldus Emmy van
Vrijberghe de Coningh in de uitgebrei-

de katalogus die tevens is verschenen.

Tentoonstelling

„Het oeuvre van Lodewijk van Schelf-

hout is omvangrijk en bovendien be-

vindt zijn werk zich verspreid over de
gehele wereld in grote en kleine musea
en vele particuliere collecties" zo legt

Emmy van Vrijberghe in haar voor-
woord al uit. Behalve olieverven, aqua-
rellen, tekeningen en gravures heeft hij

ook een groot aantal wandschilderin-
gen, panelen en gebrandschilderde ra-

men nagelaten, die zich uiteraard niet

lenen voor een tentoonstelling. Om
ook aan dat aspect van Schelfhouts
werk aandacht te besteden, heeft men
bewust gebruik gemaakt van foto's-

tekstmateriaal.

Voor de tentoonstelling is een keuze
gemaakt uit de vele schilderijen en
gravures die voor expositie beschikbaar
waren. Zelf zegt Emmy van Vrijberghe
dat deze keuze misschien aanvechtbaar
is, aan de andere kant was er niet.

zoveel werk van ,,deze" Van Schelf-

hout beschikbaar, het grootste deel van
de tentoongestelde werken is dan ook
afkomstig uit familiebezit.

Henricus (Henri) schilderde eveiteens

en deze had bovendien veel belangstel-

ling voor muziek. Na een mislukte

periode als hotelhouder in Zandvoort
(Hotel L'Océan in 1895) vertrok het

gezin in 1903 naar Parijs. Vader Henri
wilde daar lessen geven, terwijl zijn

vrouw kamers kon verhuren. Op deze
manier hoopte men uit de geldzorgen

te komen, hetgeen niet lukte. Het gezin

leed honger en in 1910 overleed vader
Henri totaal verarm
Primitieven

In de uitgebreide levensbeschrijving

van Lodewijk wordt door Emmy van
Vrijberghe verwezen naar de grote

bewonctering die Van Schelfhout had
voor Van Gogh en Cézanne. Hij be-

wonderde in hen de echtheid en direkt-

heid, die hij zo bewonderde in de
primitieven, die hij in die tijd (1907) in

hun stijl schilderde. In dit verband
hangt er op de expositie een opvallend

zelfportret uit die jaren die zijn verbon-

denheid met deze schilders, speciaal

Van Gogh, weergeeft.

Kubisme

Zes jaar later komt Lodewijk van
Schelfhout onder invloed van het ku-

bisme. Men zegt wel eens dat in deze
periode het mooiste werk van de schil-

der/graficus werd gemaakt. „In Zand-
voort en op een tentoonstelling ont-

moette hij zijn toekomstige vrouw Al-

bertine van der Meulen; het huwelijk

met haar betekende een grote omme-
keer in zijn leven en een einde aan de
ergste armoede. Eveneens in 1912 be-

zocht graficus J.O. Veldheer Van
Schelfhouts atelier in Parijs. Veldheer
werd gefrappeerd door het grafische

element in Van Schelfhouts doeken en
spoorde de schilder aan te gaan grave-

ren. Dat werd het begin van een grote

serie droge naald gravures, die zó

specifiek zijn en waarvan vele op deze
tentoonstelling zijn te bezichtigen.

Voelde Van Schelfhout zich schilder,

het was als graficus dat hij de grootste

bekendheid kreeg in Nederland en
daarbuiten.

Familie.

..Deze" Van Schelfhout duidt al aan
dat wie de naam Van Schelfhout

noemt, veel eerder denkt aan de groot-

vader van Lodewijk, namelijk Andreas
van Schelfhout die nu nog bekend is en
populair geworden is door zijn befaam-
de wintergezichten, geschilderd in de
vorige eeuw.
Frankrijk, met name Parijs heeft een
grote invloed gehad op het leven van
Lodewijk van Schelfhout. Zijn vader

Corsica

Zijn vrouw was inmiddels katholiek

geworden, een invloed die ook merk-
baar werd in de schilderijen van Van
Schelfhout. Uit de periode „de eerste

wereldoorlog en vlak erna" heeft hij

veel schilderijen met een religieuze

inslag gemaakt. Ook veel panelen,

wandschilderingen en gebrandschilder-

de ramen. Deed hij dit om den brode,

hij ondervond toch ook de aantrek-

kingskracht van dit geloof.

Na de oorlog in 1919 vertrok het gezin

Schoolbasketbal
ZANDVOORT - Op zaterdag 12 de-

cember organiseert de Zandvoortse
basketbalvereniging ,,The Lions" het
jaarlijkse schoolbasketbaltoemooi.
Aan dit evenement zullen alle zeven
basisscholen uit de gemeente deelne-
men. Per school wordt een meisjes- en
jongensteam verwacht. De winnaars bij

de jongens kwamen van de Nicolaas-

school. terwijl de meisjes van de Ples-

manschool in 1980 het beste uit de
strijd kwamen. De school die in de
totaalstand met het jongens- of meis-
jesteam de hoogste plaats inneemt, zal

de wisselbeker in ontvangst nemen.
Deze is nu in het bezit van de meisjes
van de Piesmanschool. De wedstrijden

beginnen om 10.00 uur in de Pellikaan-

hal, de prijsuitreiking wordt tegen
17.15 uur verwacht.

MEISJESPOULE (veld 2)

Aanvangstüd Wedstrüd
10.00 uur Van Heuven Goedhart -

Hannie Schaft

10.20 uur Plesman - Beatrix
10.40 uur Hannie Schaft - Nicolaas
1 1 .00 uur Van Heuven Goedhart -

Maria
11.20 uur Oranje Nassau - Beatrix
11.40 uur Plesman - Nicolaas
12.00 uur Hannie Schaft - Maria
12.20 uur Van Heuven Goedhart -

Oranje Nassau
12.40 uur Beatrix - Nicolaas
1.^.00 uur Maria - Plesman
1.^20 uur Hannie Schaft - Oranje
Nassau
'3.40 uur Van Heuven Goedhart -

Beauix
14.00 uur Maria - Nicolaas
14.20 uur Oranje Nassau - Plesman
14. 40 uur Hannie Schaft -Beatrix
15.00 uur Van Heuven Goedhart -

Plesman

l-''.20 uur Oranje Nassau - Nicolaas

15.40 uur Maria - Beatrix

16.00 uur Hannie Schaft - Plesman
16.20 uur Van Heuven Goedhart -

Nicolaas

16.40 uur Maria - Oranje Nassau
JONGENSPOULE (veld 1)

Aanvangstijd Wedstrijd

10.00 uur Van Heuven Goedhart -

Hannie Schaft

10.20 uur Maria - Oranje Nassau
10.40 uur Plesman - Beatrix

11.00 uur Hannie Schaft - Nicolaas

11.20 uur Van Heuven Goedhart -

Maria
11.40 uur Oranje Nassau - Beatrix

12.00 uur Plesman - Nicolaas

12.20 uur Hannie Schaft - Maria
12.40 uur Van Heuven Goedhart -

Oranje Nassau
13.00 uur Beatrix - Nicolaas

13.20 uur Maria - Plesman
13.40 uur K.annie Schaft - Oranje
Nassau
14.00 uur Van Heuven Goedhart -

Beatrix

14.20 uur Maria - Nicolaas

14.40 uur Oranje Nassau - Plesman
15.00 uur Hannie Schaft - Beatrix

15.20 uur Van Heuven Goedhart -

Plesman
15.40 uur Oranje Nassau - Nicolaas

16.00 uur Maria - Beatrix

16.20 uur Hannie Schaft - Plesman

16.40 uur Van Heuven Goedhart -

Nicolaas

Prijsuitreiking zal plaatsvinden in de

kantine om ca. 17.15 uur.

Van Schelfhout naar Corsica om daar
vijf maanden te verblijven. Van Schelf-

hout heeft hiervan genoten, de ge-

sprekken met de mensen, het klimaat,

het bergachtige landschap en de zon
gaven hem inspiratie voor nieuwe on-
derwer|>en. Een hele serie prachtige

aquarellen en tekeningen zijn in die tijd

ontstaan.

Na zijn Parijsc tijd, in Hilversum,

ontwikkelde Van Schelfhout een eigen

tekentechniek de ,,waschtekening".

Over een lichtgekleurde tekening in

houtskool of potlood bracht hij een
bruine of zwarte verfstof aan, waarna
hij met een natte spons de lichte tonen
weer ophaalde. Tot zijn mooiste wastc-

keningen behoren zijn portretten van
Corsicaanse herders.

De tentoonstelling van deze schilder/-

graficus in het Cultureel Centrum te

Zandvoort, ter gelegenheid van de
honderdste geboortedag van Lodewijk
van Schelfhout (1881-1943) is een zeer

boeiende, die niet onopgemerkt voor-

bij mag gaan.

Door de artistiek leidster is niets nage-
laten om deze zo overzichtelijk moge-
lijk te maken. Hiervan getuigt de uitge-

breide catalogus (kosten ƒ 7,50) én de
wijze waarop de tentoonstelling werd
ingericht.Te bezichtigen dagelijks van
13.30 - 16.00 uur, maandag en dinsdag
gesloten. Nog tot 14 februari 1982. De weg, werk uit zijn laibistisehe periode (1912)

Kunstzwemdistrictswei

strijden in „De Duinpai
BB

ZANDVOORT • De aktfeve kanstzwem-
sters van de Zeeschuimers ontvangen
a.s. Zondag kunstzwemverenigingen uit

het gehele land. Zy treden als gastvrou-

wen op tydena distrktswedstrUden
waaraan meedoen De Meeuwen uit Die-

men, ZZS uit Zaandam, Az&PC uit

Amersfoort, De Doir^n en DOK uit

Amsterdam en Den Hommel uit

Utrecht. In totaal zeventigjonge meisjes

zullen onderling gaan uitmaken wie het

mooiste en het beste ican kunstzwcm-
men.

Zeeschuimers in

Europacup 1981
ZANDVOORT - Vrijdag 11 december
zal Ria Willemse aantreden voor haar

200 m schoolslag dames tegen de inter-

nationale zwemelite van zo'n 17 lan-

den. Nog geen drie weken geleden

plaatste Ria zich voor deelname aan

deze belangrijke wedstrijden door in

Schagen de beste Nederlandse tijd van
2.37.2 te laten afdrukken. In het Britse

Barnet, waar de strijd zal plaatsvinden,

probeert zij zich bij de eerste acht te

plaatsen.

De Europacup 1981 is voor de uit 22
leden bestaande Nederlandse zwem-
ploeg uitermate belangrijk en tevens

een goede graadmeter en een onder-

deel van voorbereiding op langere ter-

mijn. Het geheel wordt in Barnet op
een 25 mcterbaan (een 8-banen tellend

bassin) afgewerkt met series op vrijdag

en A- en B-finales op zaterdag en
zondag. Een landenwcdstrijd met op
elke slag één deelnemer per land.

Vorig jaar in Antibes trok de Europa-
cup grote belangstelling, maar lang niet

elk deelnemend land beschouwde het

als een serieuze zaak. De toen aantre-

dende Nederlandse ploeg kon aller-

minst imponeren, deed dat verder het

hele seizoen niet, maar kwam verras-

send en bewonderenswaardig terug bij

de Europese kampioenschappen in

Split.

Nederland heeft bewezen, dat het best

nog goed kan meedraaien en daarom
lijken de kansen op een totaalklasse-

ring bij de eerste acht echt niet denk-
beeldig.

De Europacupplocg is grotendeels op-

gebouwd uit mensen, die Split mee-
maakten, aangevuld met o.a. smaak-
makers Kees Vervoom en Edward
Maasdijk en de fantastisch terugko-

mende Annclies Maas en Ria Willem-
se.

Deelnemers EC-plocg: Connv van

Bcntum. DWK: H.ins Kroes. 'HPC;
Jolanda de Rover. DJK; Fred Eeftmg,
AZPC; Ri3 Willemse. 2U;eschuimers;

Jan Malhijs With. DJK; Annemaric
Verstappen, BZV Solar; Gcrard de
Kort, HPC; Jol.ind.i van de Meer,
Raket; Frank Drost. AZPC: Annclics

Maas.. KN/H; Wihna van Velsen,

TZC/V.ih.ihs; Pcm Revers, DDD;
Léon Stcenbriiik, HYC. Petra van Sta-

veren, de Scciii; Manjke de Groot.
ZH; ücrj.m CmiR-lissc, "1 Gooi, Kees
Vervoorn, Zi.iii \'itc>.sc; Gcrard
Smit, Zwcnil M : lidw.ird Maasdijk,

de Zijl/LGH; IVtcr Dros, AZPC en

Edward Schimpemann. Zevenhuizen.

Expositie

ZANDVOORT - In Bouwcs Palace

wordt momciileel een cxpt)sitie gehou-

den van werk van de kunstenares Thé-

rOse Tjhanp l let Ix-trett hier schilderij-

en, wandkleden en objcktcn met een

Oosterse nisl.ig. l let werk is te bezichti-

gen op woensdag, donilcrd.ig, vrijd.ig

en zaterdag van 14,(X)-I7.(X) uur.

Meer nog dan wedstrijdzwemmers en
waterpoloêrs moeten kunstzwemsters
de beheersing bezitten zich „vol-

maakt" in en door het water te bewe-
gen. Dar vraagt veel training en vooral

geduld. Want het lukt niet van de ene
op de andere dag de gevraagde figuren

perfekt uit te voeren. In de volksmond
wordt vaak gezegd: zwemmen is een
kunst.... Kunstzwemmen vraagt echter

meer vaardigheden. Kunstzwemmen is

bij uitstek een teamsport omdat bij

uitvoeringen alle bewe^ngeh op en
onder de waterspiegel volkomen gelijk

en „synchroon" moeten zijn en boven-
dien op de maat van de muziek. Net als

mbij kunstrijden op de schaats worden
vooraf de technische, verplichte, figu-

ren beoordeeld door jury-panels. Deze
punten worden dan weer opgeteld bij

de behaalde punten voor een groepsuit-

voering, duet of solo. Zo ontstaat de
einduitslag, vaak erg spannend door de
onderling kleine verschillen. Het hoog-
ste dat voor een kunstzwemster bereik-

baar is, het A-dipIoma geeft toegang
tot internationale wedstrijden. De dis-

trictswedstrijden a.s. zondag gaan om
de diploma's EW, D en C.

Programma

13.30 uur zwembad geopend en in-

zwemmen voor deelnemers; 14.00 uur
aanvang van techniekwedstrijden voor
alle meisjes; ca. 15.30 uur uitvoering

ploegen: I. 2!eeschuimers, 2. De Meeu-
wen, 3 ZZS, 4. A2^Pc, 5. Zwemlus-
t/Dcn Hommel, (E-diploma).

1. DOK, 2. ZZS, 3 AZ&PC, 4. Zee-
schuimers, 5. Zwemlust/Den Hommel
(D-diploma)
Soli C-diploma: 1. DOK, 2. Z^jeschui-

mers. 3. Dolfijn, 4. Zeeschuimers;

Duetten voor C-diploma: 1. Zeeschui-

mers, 2. AZ&PC, 3. ZZS, 4. Zeeschui-

mers. Hoofdscheidrechter Mevrouw L.

giebel.

Vanaf 13.30 uur kunt u terecht in

zwembad De Duinpan om de allereer-

ste kunst-zwemwedstrijden georgani-

seerd door de Zeeschuimers, te kunnen
bijwonen. De entreeprijs bedraagt

ƒ 2,50 inclusief volledig programma.

Bridge-nieuws
ZANDVOORT - Zaterdag 12 decem-
ber bestaat de zandvoortse Bridge

aüb 35 jaar. Een feit, dat niet onge-

merkt voorbij zal gaan en dat gevierd

zal worden in Hotel Bouwcs. Overdag
houdt men een bridgedrive, onderbro-

ken door een lunch, terwijl er 's avonds

een diner, met na afloop een bridgebal,

wordt gegeven.

Overigens hebben de leden vonge
week een exemplaar ontvangen van de

nieuwe competitieregeling, die dit sei-

zoen als proef wordt gehanteerd.

In de derde competitie moesten de

winnaars van de tweede, in de A-lijn,

zich nu met een derde plaats tevreden

stellen. Eersten werden mevrouw Ha-

gen/heer Wanna met 62,S6'yó. tweede

familie Coops met 58,75Cr.

In de B-lijn verrasten de dames Kiewie-

t/Kerkman mei een percentage van

69,79% vriend en vijand (Ie), terwijl

de heren Klop /Loos tweeden werden
met 60,42%.
Mevrouw Roest, die in de C-lijn speelt,

moest het de laatste bridge-avond doen
met diverse invallers, omdat haar part-

ner was verhinderd. Dit is uitstekend

bevallen, want met niet minder dan

71.79% werd zij eerste. De dames Van
Os/Saurcssing behaalden de t\veede

plaats, 61.07%.

Joshua Bierer Stichting

in gevaar

vervolg van pag. 1

Vertrek direkteur

Ook het feit dat direkteur Voorthuyscn
zonder nadere adresaanduiding in 1979
2^indvoort heeft verlaten, werpt bij

personeel en medewerkers vraagtekens
op
Om na te gaan of er al dan niet

'onregelmatigheden* waren gepleegd
liet de direktie een accountantsonder-
zoek instellen, dit leverde echter niets

op. Om na te gaan hoe de verkoop zich

destijds precies heeft afgespeeld werd
de hulp ingcrocfjen van een advokaten-
kantoor. Via een advertentie heeft dit

kantoor de heer Voorthuysen achter-

haald en hem verzocht een verklaring

omtrent de verkoop af te leggen".

, .Wanneer nu zonneklaar blijkt dat de
direktie geheel te goeder trouw heeft

gehandeld, dan zullen wij de AROB-
proccdurc ook wel winnen" is hel

standpunt van de huidige direktie die

smds anderhalf jaar in teamverband
werkt.

De heer Broerscn zwijgt echter over
het feit dat hij reeds in 1978 als

verpleepkundip direkteur deel uit-

maakte van de direktie,

Personeel

Wilgens de huidige nchtliincn /oii het

personeelsbestand met een bezettinc

van 150 bewoners. 54 mogen zijn

Momenteel zijn dit er 4S. w.ian.in hei

grootste deel wordt gevormd door hul^-

houdclijken parttime personeel ..Juist

de begeleiding van de bcwoniTs. die

t(Kh voorop moet staan, is minim.i.il.

een van de punten dic v.ij in een

schrijven naar voren hebben ge-

bracht", aldus een der vroegere vverk-

nenicn> die de huidige gang van zaken

op de voet heeft gevolgd

Er zijn teveel stagiaires en dat gaat ten

nadele van de tx-nuners. wui Jo J^S

personeelsleden zijn er maar zo n vier

of vijf gediplomeerd
Hoewel er een kontaktraad bc^taat,

heeft deze zeker met dezelfde beNOCgd-

heden als een ondernemingsraad, een

der wensen van het personeel

Naar aanleiding van een schrijven \an

verontruste werknemers werd op dins-

dagmorgen een kleine opening van

zaken gegeven in de kontaktraad aan

het [x-rsoneel. De bewoners werden

dinsdagavond mgelieht

Hoeveel men nu precies heeft verteld,

en wat daar dan precies van waar is dat

moeten wij maar afwachten, voorlopig

.schijnt de bank akkoord te f..um. zodat

men nog steeds i.w zijn verplichtingen

kan voldoen."

De direktie heeft ook een telegram

gezonden aan de minister van Weikge-

ïegenlieid en Economische Zaken. In

hoeverre dil van invloed zal zijn bij

behandeling san de AKOU-procedure
moet nog woiden afgewacht.

iï4>"(.i''.-"?W'ii-i-.v.,»- vi-«.t •.¥.';•'.•' '-' -.
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WéèkentldienstM
ARTSEN
Huisartsenpraktijk Bouman, Mo! en
Riddcrbos.

Arts: B.F.J. Bouman, telefoon
15f/X).

Verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt
via de telefoonnummers van de
huisartsen. Anderson, tel. 12058;
Dremh, tel. 13355; Rieringa, tel.

12181. Zwerver, tel. 12499.

TARDARTS: telefoon 023-313233.
WIJKVERPLEGING: Zr. A. Bosch-
^ Linnaeusstraat 7, fl. 4, tel. 14277.

''OTJIEEK: Zandvoortse Apo-

Hcrvormde Kerk, Kerkplein:
10 00 uur vicaris Th. J. Kaitjcma.
Gemeenschappelijke dienst met de Ge-
reformeerde kerk. (Crèche aanwezig).

Jeugdhuis achter de kerk:
10. ró uur. Jeugdkapcl.

Gererormeerde Kerk, Juiianaweg IS:

10.00 uur: geen dienst wegens gemeen-
schappelijke Gereformeerd /Hcr-
vormde dienst in de Hervormde Kerk,
Kerkplein. Voorganger vicaris Th. J.

Haitjema.

19. (X) uur: dienst onder leiding mede-
werkers gemeenschappelijke werk-
groep.

Nederlandse Protcstatenbond, Brug-
straat 15:

10.30 uur: de heer N.V. Noordenne
van Amsterdam. (Doopsgezind).

Rooms Katholieke Kerk:
Parochiekerk St. Agatha, Grote
Krocht:

.zaterdag 12 december: 19.00 uur: Eu-
charistieviering met orgel en samen-
zang.

Zondag 13 december: 8.45 uur: Stille

Eucharistieviering met medewerking
van het St. Caecilia-kerkkoor.

Radiokerk Bloemendaal, Vijvcrweg 14:

9.30 uur: drs. P.M.J. Hoogstrate van
Mijdrecht; 19.30 uur: ds. L.J. Boeyin-
ga-

Kerk van de Nazarener, Zylweg 218,

Haarlem:
9.30 uur: Zondagsschool en Bijbelge-

spreksgroepen; 10.30 uur: Morgen-
dienst (ds. J. Smink); 15.30 uur: Ge-
zinssamenkomst, (adventsdienst).

Woensdag 16 december: 20.00 uur:

Bijbelstudie / bidstond.

Nieuwe Apostolische Kerk:
Tot nadere aankondiging zondag 9.30

en 16.00 uur, woensdag 20.00 uur
dienst in gebouw Madocrastraat 1,

Haarlem-Noord.

Volte Evangelie Gemeente:
zondagmorgen 9.45 uur dienst in ge-

bouw Voorstraat 100 te Katwijk aan
Zee.

Gevonden

voorwerpen

ZANDVOORT - In de maand novem-
ber zijn op het fXDlitiebureau aan de

Hogeweg de navolgende voorwerpen
als ..gevonden"" geregistreerd

drie grote lijmtangen

Duitse dog
envelop met daann twee zeeidruisken

blauwe tas met daann een rode handtas

toelatingspasje van Bilhion

legitimatiebewijs Nederland,<^ Neiiig-

heidsdienst

toelatingspasje Hoogovens
verrekijker

sleuteletui

dameshorloge
herenhorlogc

damesportemonnee
hond (ba^taardi

portemonnee met o a dne toto's

bruin lederen darrcsijs;e

goudkleurige s'.-.'-cnanr.rand

twee bankbiiietten v^n tien en een van

vilf

ziKerk'cuncc nnc rpet steen

tas met kiedinü

teckel

Kijkdagen gevonden fietsen iedere 2c

en -V wix-n^dag van de maand tussen

14 IXI en !.•< iV'uur

Z\NDMK)RT - Het afgelopen week-

einde heeft Nihot verloren van Bcautv,

een onnodig verlies van 4-7 viku do

Z.indvoortse club

N.i een aanv.mkelijk uitstekende eerste

helft, waarin Nihol een vo(irsprong

opbouwde van 4-0, met scores van

Wicbc de Vries (.n) en Raymond
Keunig (lx), gat men na de rus! deze

voorsprong uit handen
Het werd een onvriendelijke partij,

waarin de Zandvoorters volledig in-

stortten, het uiteindelijke resultaat wa>,

7-4. een eindstand die men zeker in de

rust niet had verwacht

Selektieteam

!)at de C-Juniorcn van Nihot nog steeds

ongeslagen aan de teidinK gaan na het

verste deel van de competitie, komt niet

geheel als een verras.sinR, nanl het team
spoelt een prima partij zaalvoetbal. Niet

voor niels werden de volgende Nihot-

s|K-lers in het Haarlemse .selektieteam

gcko/en: Hcnrv Marcclle, Ivar Steen en

Dennis Keunig. IVonciat en succes.

liet B-team draait momentcel met

wisselend succes in de competitie, niet

onverdienstelijk, maar het kan K-ter

theek, H.B.A. Mulder, telefoon

13185.

VERLOSKUNDIGE: mevr. Chr
Oudshoorn, Linnaeusstraat 3, fl. 2,

Zandvoort, lel. 02507-14437, b.g g.

023-313233.

DIERENARTS: mevr. Dekker,
Thorbcckestraat 17, tel. 1.SS47.

GESLACHTSZIEKTEN: voor alge-

mene informatie: tel. 023-320202 (dag

en nacht).

POLITIE: telefoon 13043.

BRANDWEER: telefoon 12000.

CENTRALE POST AMBULANCE-
VERVOER (CPA) KENNEMER-
LAND: ongevallen tel. 023-319191,

besteld vervoer: tel. 023-319277

TAXI: telefoon 12600 en I6S43.

STORINGSDIENST GASBlv
DRIJF. telefoon 17641.

ALGEMEEN MAATSCHAPPE-
LIJK WERK ZANDVOORT: Noor-
derstraat I. telefoon 13459 (b.cg.
023-320899 of 320464). Spreekuur op
werkdagen van 9.00 tot UI.00 uur,

maandag van 19.00 tot 2(1 (10 uur.

Verder volgens afspraak. Voor deze
hulpverlening, beschikbaar voor ie-

dere inwoner van Zandvoort geldl dat

er voor de vrager geen kosten verbon-

den zijn.

CENTRUM VOOR VRIJWILLIGE
HULPVERLENING ZAND-
VOORT: voor informatie, advies en
hulp: tel. 17373. Op alle werkdagen
van 11.00 tot 12.00 uur. Ook schrijf-

tclijk: postbus 100, 2040 AC Zand-
voort.

STICHTING WHKRAAD NIEUW
NOORD: tel. 18083.

WERKLOZENCOMITÉ: spreekuur
iedere maandag van 11. (X) tot 12.00

uur in de openbare bibliotheek. Op
dat tijdstip ook telefonisch bereik-

baar onder nr. 14131.

WETSWINKEL: Gemeenschaps-
huis, Louis Davidsstraat. Eerste en
derde woensdag van de maand van
17.30 tot 18.30 uur.

CRISISCENTRUM: Schotersingel 2,

Haarlem, tel. 023-256198, Geeft di-

rekt hulp wanneer u die nodig heeft

bij acute problemen.

Burgerlijke stand

Geboren:
Carolien Wilhelmina Maria, d.v.

J.G.A. Janssen en J.J.M, van Dijke.

Shelley Wicky Elisabeth, d.v. J.M.
Dekker en W.A.E. Paap.

Gehuwd:
E. Keur en G.H. Post.

A. Roskam en A.A.C, van Dansik.

Overleden:

August van der Mije, 78 jr., Florus

Koper, 84 jr.. Johannes van Deventer,

85 jr., FerencTihanyi,77 jr., Josephina

B. de Best, 52 jr.

WATKRSTANDEN
ZANDVOORT - De waterstanden

voor de komende week:

datum
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Te huur
Zandvoort-c

kantoor-
werkruimte

20 m
Br. ond. nr. 567
bur. V. d. blad.

.' FotoQuelle
'

I Compleet foto/film-

,
assortiment, voordelig

afdrukken en
ontwikkelen.

DROGISTERU

MOERENBURG
Haltestraat 8,

1 Zandvoort.

I

Uw adres voor

idasL koussn, paities»

Itns-en enkelstukketi,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

2!andvoort

tel. 02507-12327

I DroQisterii - Reform

'MOERENBURG
Gespecialiseerd in

OIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos.

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507-1 6123.

Pri/s Volkswagen Polo v.a.f14.998,-, incl. B.T.W., afLeusden, vrijblijvend. Vaste a/leveringskostenf335,-. Wijzigingen voorbehouden.

Met z'n strakke achterkant en z'n ver door-

getrokken daklijn maakt een totaal nieuwe Polo zijn

entree. Een beetje brutale, eigenzinnige Polo.

Typisch een Volkswagen. En geen volgwagen.
Functioneler en ruimer dan ooit.

Zo levert de nieuwe lijn die de luchtweerstand

nog verder omlaag brengt, in het interieur pure
ruimtewinst op. Daar profiteren niet alleen lange

achterpassagiers van, maar ook wat de bagageruimte
betreft is veel winst geboekt.

Met een bagagecapaciteit van liefst 265 liter die

zich in een handomdraai tot 645 liter uit laat breiden,

bouwt u de Polo in luttele seconden om van een com-

pacte personenauto naar een ruime allesvervoerder.

De ver doorlopende, praktische 3e deur met
z'n lage drempel, vergroot de gebruiksmogelijk-

heden van deze veelzijdige Polo aanzienlijk.

De pittige motoren van 29, 37 en 44 kW waar-
mee de Polo is uitgerust, zijri door enkele ingrepen
nog zuiniger geworden dan zij al waren.

Zo gebruikt de 29 kW motor bij een constante

snelheid van 90 km/h slechts 5,8 liter (1 op 16,7!)

per 100 km , bij een snelheid van 120 km/h 1 op 12,0

en in het stadsverkeer ligt het gemiddeld gebruik
1 op 12,3.

Ook het interieur van de Polo is totaal ver-

nieuwd. De stoelen zijn comfortabeler dan ooit.

Het complete dashboard is vóór alles overzichtelijk.

Opvallend zijn de vele extra's die voortaan

standaard vanaf de Polo C zijn ingebouwd.
Zo kent de Polo C een voorruit van gelaagd

glas, een wisser op de achterruit, achterruitver-

warming, traploos verstelbare voorstoelen en andere
"extra's" waarvoor u niet extra betaalt.

En natuurlijk geldt voor de nieuwe Polo wat
vooralle andere Volkswagens geldt: de zelfcorri-

gerende stuurinrichting, de koersstabiliserende

achteras en 6jaar carrosseriegarantie op doorroesten

van binnenuit.

VOLKSWAGEN. DEGELIJK DUURT HET LANGSt

Autafqschool

Phil Waaning
Net iets beter.

Eventueel met
anti-slip.

Rijks gediplonneerd.

Brugstraat 20.

Zandvoort,
' tel. 02507-12071.

TE KOOP:

JULIANA-
MUNTEN-
ALBUM

^695,-

Tei. 02507-12818.

Strijder B.V.

V-A-G

Burg. van Alphenstraat 102/v. Lennepweg 104 Zandvoort Tel.: 02507-14565

^^^^^^.^.^.*.^^^v'k^kkL.w<^^;^.V^^^^k^.^.Vk.kW^S'^v<v^^vv^J^J^V^l^^^

^ff»A£^ RESTAURANT

RUIM PARKEERTERREIN
ZANDVOORTSELAAN 187

ZANDVOORT
TELEFOON 02507- 12401.

^^^^SSSS3^SSSS

Paviljoen
,,Pe Vijverhut i

Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. 1 25 38

^

S)m6.roan(i

JANSSTRAAT 44

HAARLEM
TEL 023-322609

ZEESTRAAT 41

ZANDVOORT
TEL02507-I5U0

Pelecè Palacinka
•

Goulashsoep
*

Messana Messo
(4 soorten vlees)

met garnituur

k
Kerst Sladoled

*
Koffie naar keuze
Krusca Cava

of
Hollandse koffie met dana

of
Turkse Cava

•k

fSOr

en speciaal voor dezefeestdagen
voor de kinderen:

kersimenu 3 gangen incl. drankje f 25,-

Om beperkt aantal tafeltjes

rtserveren aarüyevolcn.

f Drogisterij

'.Moerenburg
i voor Dr. Vogel

I

homeopathie.
I HaltesftraatS,

j
Zandvoort,

Itel. 02507 -161 23

\<i

EERST LEKKER ETEN..
Chinees Indisch Restaurant

HONG - KONG
t. M -^ t-

Haltestr. 69 hoek Zeostr.

Zandvoort tel. 02507-17897

SPECIALE AANBIEDING
^

Indisclie rijsttafel
-t- koffie, per persoon all-in

Diner afhalen boven f 35,00

ORAÜS FLES WlJf^

Restaurant Weers
Boulevard Barnaart 12,

Zandvoort-Noord.

nr een gezellig sfeervol etentje]

Voor recepties en
dagvergaderingen (i 20 personen).

Ie en 2e kerstdag

speciaal kerstdiner

Garnalencocktail
Kerstmenu

f65r M

Heldere ossestaartsoep

Pasteitje

Fazant ofhaas
Garni met div. verse groente

IJstaart

f 65.00 p.p.

Kinderen tot 12jaar f 45.00

Gelieve tijdig te reserveren.

f"

Tijdig reserveren.

Voor Inlichtingen en/of reserveringen ,
f telefoon 02S07- 18588. f

voor
sfeervolle

feestdagen

'iiaoK cw^ voöx^ (eteuvif

(My.^ryt<ta^ê(^^MttteKAteUeK

o<iK (iei mauc.

fev&ta, (vett^eK cvt^ /iCenóif OKXC

dieMièie. pfiettü^ 'KexAUietfeM,

CK. eet tuwuftoedt^ ^.
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EIÏÏOBN WAS ERNOG MAAR EEN

helmplanten, oudma
Êog niet vergeten beroe.
Z^DVOORT - Op 15 oktober

19i heeft Engel Kerkman uit de

Ja Steenstraat zyn helmgraaf
v^rzichtig in de schuur gezet,

wnt, al gaat hy nu nog veel dingen

den waar hy echt zin in heeft nu

lU 65 is geworden, het helmplan-

tn, daar is een streep onder gezet.

(Het is mijn eigen helmgraaf, die

leb ik dus meegenomen." Na ruim
pen halve eeuw, om precies te zijn

jiénenvijftig jaar, is er een punt

gezet achter zijn beroep, een beroep

/dat heden ten dage behoort tot de
categorie „uitstervende beroepen."

,,Ja leuk klinkt dat natuurlijk niet,

maar nu ik er zo over nadenk, is dat

toch waar. Vroeger, toen ik jong was,

toen zaten er veel Zandvoorters in de
helm in de wintermaanden, maar nu?"

Thuis bij de warme kachel in de

gezellige huiskamer in de Jan Steen-

straat, telt hij nog eens na, hoeveel van
zijn vrienden en bekenden nog helm-

planten. Het blijken er maar een paar

: te zijn.

Ook bij de Dienst Publieke Werken
waar Kerkman sinds 1964 in vaste

dienst is geweest, wordt hij niet vervan-

gen. ,,Eigenlijk is er maar één, dat is

Kers Zwemmer en die kan het natuur-

lijk niet alleen af. Er zijn wel jonge
jongens, die het ook doen, maar ver-

geet niet, het is behoorlijk zwaar werk.

Het komt op je rug aan, want je staat

altijd gebogen in weer en wind. Nu is er

nog een keet voor slecht weer, maar
vroeger? Mens, dan ging je door. Het
enige wat je kon doen, was wat in de
luwte je meegebrachte brood opeten,

maar daar had je het wel mee gehad",
knikt hij.

Jeugd

Engel Kerkman is geboren en getogen
in Zandvoort en zijn leven kan het best

omschreven worden als dat van een
„echte" Zandvoorter. Al het werk dat

gepaard gaat aan seizoenarbeid in een
badplaats, heeft hij gedaan, vele jaren

achter elkaar.

,,Kijk, ik was de jongste zoon uit een
gezin van tien kinderen, er waren vijf

jongens en vijf meiden. Ik was de
jongste zoon en mij hebben ze bijvoor-

beeld nog nooit op een maandag op
school gezien toen ik jong was. Ben je

gek, op maandag moest ik moeder
helpen met de was. We hadden een
velo-wasmachine en dan moesten er

honderdvijftig slagen gemaakt worden
met die handel, voor de witte was, 150

voor de bonte, het donkere goed en
weet ik hoe dat allemaal hette, maar ik

was thuis achter de wasmachine.

Toen ik veertien was, kreeg ik een

baantje bij Willem Paap (Piesie, ja, zet
dat er maar net zo in, dan weten ze
tenminste wie ik bedoel) en Jaap schui-
ten (Mik). Ik kreeg zeven gulden vijftig

per week van maandagmorgen tot en
met zaterdagavond en dat was hele-

maal nog niet zo gek. Ik ging dus
helmplanten. Dat gebeurde zo'n beetje
in een zachte winter van januari tot

april en in april dan ging je het strand
op. Van september tot januari mocht ik

als drijver helpen bij de jacht, deed ik

samen met mijn vader en zo kwam je

precies het jaar rond."
,,Maar als het nu eens vroeg ging

vriezen?" ,,Ja dat was niet best natuur-
lijk, die tijden hadden wij allemaal wel
eens, maar ja dan lag het halve dorp
plat, want iedereen zat in de winter in

de helm."

Helmplanten

Volgens Kerkman zat het helmplan-
ten de geboren Zandvoorter in het
bloed. Je moet er slag van hebben en
over een goede conditie beschikken.
Het lijkt zo eenvoudig. Op gevoel pak
je een ,,wis" helm, zorgt dat het
knobbeltje onderaan de helm net onder
het zand komt, want dat wordt de
nieuwe uitloper, stampt het gat wat aan
en klaar is Kees. De helm wordt op
zo'n 30 cm ui» elkaar geplant in rijen.

Of het nu precies dertig cm is, blijft nog
de vraag, want het is ook een ,,stap"

die de helmgraver met zijn helmgraaf
maakt. De man met de helmgraaf gaat
voorop, gevolgd door één of twee
planters. Er wordt ook gewisseld, het

belangrijkste is gewoon dat je de juiste

hoeveelheid helm in één handbeweging
pakt. „Je moet een goede wis hebben,
anders wordt het niks", zegt Kerkman
met kennis van zaken.

Mooi beroep

,,Je kunt er nou wel om lachen, maar
ik moet zeggen dat ik het altijd een fijn

vak gevonden heb. Helemaal 's mor-
gens vroeg als het nog zo stil was. Je
dacht toch altijd ,,misschien vind ik wel
een ,,harms" konijn."

Een ,,harms" konijn is een konijn

dat 's nachts is gedood door een herme-
lijn. De hermelijn doodt het konijn

door een beet in de nek, waar hij het

bloed uitzuigt, volgens Kerkman ,,de

lekkerste konijnen." Menig ,,harms"
konijn heeft gezorgd voor een feest-

maal in Zandvoortse huisgezinnen.

In zijn lange periode van helmplan-
ter heeft Engel Kerkman heel wat
vierkante kilometers duin beplant.

Werkten er voor de oorlog zeker zo'n

veertig è vijftig Zandvoortse helmplan-

ters in de duinen en waren er verschil-

lende aannemers die dit werk uitvoer-

den, ook na de oorlog kenden de

helmplantcrs een grote opbloei.

,,Vooral na de oorlog was het duin-

gebied erg verwaarloosd. Wij hebben
heel wat helm geplant tegen bunkers
die niet meer opgeruimd werden, je

kunt ze nu amper terugvinden", vertelt

de oud-helmplanter.

De februaristorm van 1953 zorgde
ervoor dat Zandvoortse helmplanters
maandenlang werkten aan het herstel

van de zeereep van IJmuiden tot Sche-
veningen. Willem Witkop blijkt in de
particuliere sektor de enige te zijn die

nog steeds werk aanneemt waar helm
geplant moet worden. Volgens de ver-

halen van Kerkman waren er voor de
oorlog zeker zo'n vijf è zes grote

firma's waar men voor werkte, nu is de
enig overgebleven firma die van Wit-
kop.

Gemeente

Werkte Kerkman vanaf zijn prilste

jeugd min of meer als kleine zelfstandi-

ge, in die zin dat hij per seizoen, hetzij

in het helm of op het strand werkte,
sinds 1964 werd hij in vaste dienst

aangesteld bij de gemeente. ,,In de
wintermaanden verhuurde je jezelf dus
bij een grote firma of ook wel de
gemeente en zomers werkte ik op het

strand. Heel vroeger met fruit met mijn
zussen Alie en Menks, later als stoelen-

man bij het Groot Badhuis, bij Jan
Weber of Jan Brand. Vanaf eind vijfti-

ger jaren was ik in los dienstverband bij

de gemeente, maar na een auto-onge-
luk wilden mijn benen niet meer zo
mee op het strand, toen ben ik in vaste

dienst gekomen, maar het strand zo-

mers heb ik wel gemist." Een andere
gemiste kans is in zijn ogen het feit dat

hij nimmer zelf een strandtent heeft

geëxploiteerd. Da's wel jammer, dat
had ik graag gedaan, maar moeder de
vrouw was erop tegen en dat moet je

toch zeker samen doen", zegt hij.

Strand

AI is Engel Kerkman dan nu met
pensioen, het buitenleven kan en wil

hij niet missen. Nog vrijwel dagelijks

trekt hij naar het strand vooral om
garnalen te vangen. Dan heeft hij nog
steeds de jacht, want nog steeds is het

zijn lust en zijn leven als drijver in de
winten, anden mee te gaan. ,,Dan zie

ik meteen of de jongens het werk nog
wel goed doen", lacht hij, doelend op
zijn collega's, die deze wintermaanden
aan de Noord boulevard werken.

Daar was het ook, dat Kerkman nog
eenmaal wilde pwseren voor de foto-

graaf met ,,zijn eigen helmgraaf', die

hoe dan ook nimmer uit zijn bezit zal

verdwijnen.

Margreet Ates

aan Prwincie

ZANDVOORT - Of hel Anti Circu'

Comité van de Provincie oen subsidi

zal ontvangen van ƒ 26.()(K),- <

ƒ l().(M)0,- üf helemaal niets, is nog ni(

helemaal btkend.

Door het -Anti Circuit Comité, tegen

woiirdig Stichting Goluidhiruicr Zarui

voort, w.'is bij de Priivinelo een aan

vraag infzcdicnd voor een subsidie

Men hoeft namelijk een schuld vü;

ƒ 2().(N)(),- die is ontstaan doordat d

stichting de kosten van en gerechtelijki

procedure, die gericht was tegen d-

Cenav en de Gemeente Zandvoort e:

waarbij men in het ongelijk was gL

steld, verloren. Met Anti Circuit Comi
té werd verzocht de gerechtelijke pro

cedure en de kosten van de advocaiei

van de tegenpartij te betalen. De stieh

ting heeft dit eeld niet en een subsidie

verzoek van de stichting aan de ge

meente werd afgewezen, reden waar
om nien besloot dit geld aan de provin

cic te vragen.

G.S. hebben voorgesteld om via Con
tact Milieubescherming Noord-Hoilani

een éénmalige subsidie van ƒ 1().<X)().-

toe te kennen ter derving van de

schuld.

De commissieleden van deze commis
sic waren over deze subsidie-aanvraai

verdeeld, PvdA wilde het totale bedra;

van ƒ 26.000,- uitkeren, de VVD i^

tegen, terwijl het CDA verdeeld is en.

hierover frakticberaad heeft gevoerd.

De aanvraag werd doorverwezen naai

de commissie algemene- en juridische

zaken van de provincie Noord-Hol-
land.

Deze commissie vergaderde maandag-
morgen 7 december. Nadat men eerst

verbazing had uitgesproken dat dit

onderwerp in deze commissie op de
agenda stond, werd toch besloten hier-

over te discussieren.

Het resultaat was hetzelfde als de
vorige commissie. PvdA vóór het gehe-
le schuldbedrau, VVD tegen en het

CDA verdeeld.

Teeltverbod
ZANDVOORT - In de gemeenten
Zandvoort, Bloemendaal, Benne-
broek. Heemstede en Hillegom is de
teelt van aardappelen sinds vele jaren

verboden.

Dit verbod geldt zowel voor particulie-

ren als voor land- of tuinbouwbedrij-

ven. Het geldt bovendien voor de teelt

van tomaten in de volle grond.

De aardappelteelt is indertijd uit de
bollenstreek verbannen omdat ziekten

en plagen, die bij de aardappel kunnen
optreden, sterk belemmerend werken
op de export van bloembollen.

Binnen het verbodsgebied is op be-

perkte schaal ontheffing mogelijk van
het aardappelteeltverbod, echter alleen

op die plaatsen waar geen bloembollen-

teelt in de directe omgeving plaats-

vindt.

Formulieren voor het aanvragen van
een ontheffing kunnen worden verkre-

gen bij het Landbouwschap, Kenau-
park 28, 2011 MT Haariem, tel. 023-

310001.

Groei Zandvoort
ZANDVOORT - Het is een opmerke-
lijk en tegelijkertijd verblijdend ver-

schijnsel dat de laatste jaren in de

gemeente een groeiende opleving te

constateren valt wat betreft het uiter-

lijk aanzien van het dorp, kort gezegd:

wat de groei en bloei in Zandvoort
aangaat.

Leuke en aantrekkelijke woonerven
verrijzen meer en meer, balkon en

gevelbeplantingen geven een fleurig

aanzien en de afdeling Zandvoort-

Bentveld van de Koninklijke Neder-

landse Maatschappij voor Tuinbouw en

Plantkunde heeft tot nu toe een onge-

kend grote aktiviteit getoond. Men
blijft bij dit alles zeker niet achter.

Dat bleek ook kort geleden weer, toen

de resultaten werden bekendgemaakt
van de gehouden keuringen van voor-

tuinen in juli en augustus. Nog nimmer
had een uitgeschreven vergadering van
deze vereniging zulk een groot aantal

bezoekers(sters) getrokken. De sfeer-

volle grote bovenzaal van hotel Keur
was overvol, (er moesten stoelen wor-

den bijgeplaatst) en er werd een aantal

van meer dan honderd belangstellen-

den geteld.

Voorzitter B. Rudenko was door ziekte

helaas verhinderd aanwezig te zijn.

Zijn plaats werd ingenomen door de
penningmeesteresse van de vereniging,

mevrouw Van Wijk, die het klappen

van de zweep nog wel bleek te kennen.

Het werd een prettige, gezellige bijeen-

komst, waar ik mij persoonlijk uitste-

kend heb geamuseerd, niet in het minst

door de ondertoon van enthousiasme,
die telkens weer mocht worden vastge-

steld.

Na het openingswoord vertoonde de

grote promotor van de vereniging, de
heer C. Davids een groot aantal dia's

van diverse voortuinen, planten, bloe-

men, dieren, dorpsgezichten enzovoort
en voorzag elke door hem gemaakte
dia van deskundig commentaar. Hij

bleek zijn collectie weer danig te heb-

ben uitgebreid, die thans tot een waar-
devol bezit is geworden.
Terecht oogstte hij dan ook met deze

boeiende voorstelling een zeer groot

succes!

^Vrijwillige :;Hulf3v^i^(^n^

'MENSEN heipen MENSEhil ^

VW-voorzitfer Theo Hilbers reikte na

de pauze de talrijke prijzen uit. Hij

deed dit op de hem eigene wijze,

geestig en ,,to the point". Hij maakte
vooraf met zijn auditorium een zwerf-

tocht door Zandvoort en haalde ver-

schillende stokpaardjes van stal. „We
hebben geen gebrek aan spanning", zei

hij o.m., ,,maar blijven zorgen voor de

toekomst. We blijven opgewekt en blij

met zorg en liefde werken aan de

toekomst van ons dorp, om daar zo-

doende een aparte sfeer te scheppen."

Spreker herinnerde daarna aan de ko-

mende ,,Floriade" in Amsterdam in

1982, (een voorbeeld voor Zandvoort)

en betrok het gemeentebestuur en de

plantsoenendienst in deze hulde. Hij

bepleitte aanleg van een grote heide-

tuin en een naaldbomenbos, waarin

zoveel variaties bestaan, al zullen we in

dit opzicht door intensievere bebou-

wing vooroorlogse toestanden nooit

meer kunnen terugkrijgen. Hij dankte

het bestuur, (als steeds volijverig) en

stak een pluim op de hoed van de

juryleden, die de voortuinen hadden

gekeurd, nl. de heren Jan van
Honschooten en C. Davids. Er was een
zeer groot aantal prijzen beschikbaar in

de diverse categorieën.

De prijswinnaars ontvingen behalve

een fraaie oorkonde ook een mooie,
bloeiende plant. Terwille van de plaats-

ruimte zal slechts in elke afdeling de
eerste prijswfnnaar worden genoemd.

Dit waren:

Wijk I grote tuinen: J. Heylman, Pa-

trijzenstraat 18b; kleine tuinen: K.
Zwemmer, Malh. Molenaarstraat 4.

Wijk II grote tuinen: W.J. van der
Heydt, Gort van der Lindenstraat 14;

kleine tuinen: P. Drommel, Bredero-

destraat 130.

Wijk III grote tuinen: T.M. Greeven,

Burg. Engelbertsstraat 7; kleine tui-

nen: J. Jordan, Princesseweg 23.

Wijk IV grote tuinen: L.N. Hemelrijk,

Julianaweg 12; kleine tuinen: A.P.M.
Tuinder, Pakveldstraat 2.

Wijk V grote tuinen: P. Aay, A.J. van

der Molenstraat 2; kleine tuinen: P.J.

de Roode, Jacob Catsstraat 14.

Wijk VI grote tuinen: J.A. Kcesman,
Treubstraat 19; kleine tuinen: me-
vrouw Van den Berg, Celsiusstraat 21.

Wijk VII grote tuinen: F. Hartman,
Parnassialaan 22; kleine tuinen: A. van
der Veld, Zandvoortselaan 169.

De mooiste voorjaarstuinen met
bloembollen enz. waren voor: 1) J.C.

Halderman, Weimarweg 8; 2) Th. Slij-

kerman, Haarlemmerstraat 11a; 3) H.
Vermaat, Potgieterstraat 58.

Prijzen voor de mooiste bloembakken
gingen naar H. Landman, Dr. CA.
Gerkestraat 32 I; mevrouw Warmer-
dam-Verdegaal, Mr. Troelstrastraat

22; W. Hasting, Swaluestraat 13; A.W.
Termaat, Quariesvan Uffordlaan 17 en

C.A.P. Bijleveld, Duinwindclaan 7.

De prijswinnaars van de mooiste voor-

tuinen ontvingen elk een pakket

blocinbollen.

Met enkele toepasselijke woorden van

dank aan de betrokkenen sloot daarna

mevrouw Van Wijk deze bijzonder

geslaagde bijeenkomst.

K.Sr

W4B tiP^

(A dverlentie)

TEKOOPOFTEHUUR
GEVRAAGD
in 2[andvoort

winkelruimte
of winkelpandi 100 m^.

Telefoon 02507 - 12974.

Wij verzoeken de sportclubs de

eerste weken de kopij voor de
sportpagina rechtstreeks Ie zen-

den aan: Redaktie Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12 te

Zandvoort.

De uiterste inlevertijd is din.sdag-

morgen 10.00 uur, wil men het

verslag in de volgende uitgave

vermeld zien.

Deze maatregel is van tijdelijke

aard en duurt, zolang onze

sportmedewerker wegens ziekte

zijn taak niet kan uitvoeren.

Met dank voor de medewerking,

Redaktie

ZANDVOORT - In de Nederlands Her-

vormde Kerk wordt op vrijdagavond 18

december een kerstconcert gegeven

door het Zandvoorts Kinderkoor onder

leiding van Henk Trommel, met mede-
werking van pianist Willem Poot. Hel

zal een afwisselend programma worden
met canons en tweestemmige liederen.

Bovendien heeft men zich verzekerd

van het Ensemble Blanco, bestaande

uit: - Sara Strumphler, harp. Sara

Strumphler studeerde aan het Amster-

damse conservatorium bij Phia Berg-

hout en was jarenlang aan het Concert-

gebouworkest verbonden als harpiste.

Zij trad vele malen solistisch op en

vormt samen met haar man Henk Vos
een vast duo.

- Henk Vos studeerde fluit bij Hubcil

Bahrwasser (Amsterdams conservato-

rium) Hij is als vakdocent verbonden

aan het conservatorium te Hilversum.

- De derde aan dit ensemble \'erbonden

is Ingrid Snitkcr, zij studeerde bij Carel

van Leeuwen Boomkamp cello en viola

de gamba. Zij maakt deel uit van

diverse kamermuziekensembles en gaf

vele concerten in binnen- en buiten-

land.

Programma

Het programma voor dit kerstconcert is

vrij afwisselend. Na het ..In dulci

jubilo" van het koor, volgt samenzang.

waarna het kinderkoor een drietal

kerstliedjes zal zingen. Hierna volgt het

eerste optreden van het Hnsemble

Blanco, waarna gezamenlijk het ..Stille

nacht" gezongen wordt. Hierna viilgt

een optreden van de kinderen en bet

en.semble. waarna het concert besloten

wordt met samenzang.

Het programma, dat tevens als entree-

bewijs geldt, kost ƒ 4,— en is verkrijg-

baar aan de ingang van de kerk. Aan-
vang van het concert is 20.00 uur

(ingang torendeur).

eriieers¥S

ZANDVOORT - Nadat, in verband
met vakantie van commissielid Toonen
het onderwerp , .verkeersveiligheid

voor de jeugd" in oktober van de
agenda werd verschoven, het in novem-
ber niet meer aan bod kwam, was het

nu op de agenda van de decemberver-
gadering geplaatst.

Alsof de duvel er mee speelde, was ook
dit keer Toonen, in verband met
vakantie, niet aanwezig, doch partijge-

noot Van der Moolen wilde er toch wel

beter over worden geïnformeerd. Hij

had zich enigszins in de materie ver-

diept en vond dat men zich in Zand-
voort er te veel met een Jantje van
Leiden had afgemaakt. De rapporten

die door het college in zijn antwoord-
brief aan de schoolraad- werden ge-

noemd, waren van 1976, bovendien
dacht de socialist dat er in Zandvoort
nog verkeersbrigadiertjes werkten en
pleitte hij toch wel voor knipperlichten

op bepaalde punten wanneer knipper-

bollen te kostbaar zouden zijn.

Inventarisering

Jan Jong.sma. VVD, verzocht om een
totale inventarisering van het verkeer
rond alle Zandvoortse scholen. ,.Het

moet toch mogelijk zijn, dat wij zeer

.snel op de hoogte zijn van de verkeers-

situatie rond de diverse scholen. De
meest gevaarlijke situatie kunnen wij

er dan uitpikken en er iets aan doen,
voordat er ongelukken gebeuren", was
zijn mening. Want, en hier is iedereen

het wél over eens, er kan in Zandvoort
van een noodsituatie gesproken wor-
den. Hoe dit op te lossen bleek niet zo
eenvoudig.

Ten eerste vond Jongsma korpschef

Menkhorst op zijn weg. Deze ging er

van uit dat, als men van de verkeersvei-

ligheid rond de scholen een principe

maakt, dit de nodige mankracht zal

kosten, waardoor andere zaken zouden
blijven liggen. Bovendien zou ook het

nieuwe beleidsplan van de pwlitie .wor-

den doorkruist.

Dit nu Was in het geheel niel de
bedoeling van Jongsma. Hij vond dat

men wel degelijk kon. inventariseren,

zonder dat alle andere. dingen blijven

liggen.

Ook het argument van de korpschef dat

men de ouders zou behoren op te

voeden tot betere verkcersdceincmers,

hetgeen de weerslag zou geven bij de

kinderen, vond weinig weerklank.

Nieuwe plannen

Uiteindelijk bleek dat men plannen
heeft ontworpen voor de verkeerspro-

blematiek rond de Hannie Schaft-

school. Men is van plan het trottoir bij

deze school tegenover de hoofdingang
van het postkantoor zodanig te veran-

deren, dat een beter overzicht over de

weg wordt verkregen. Ook zal men ter

hoogte van het parkeerterrein bij deze
school, het oversteekpunt overzichtelij-

ker maken. Men offert dan enige par-

keerplaatsen op, en er komt een vlucht-

hcuvel in de busbaan, zodat de kinde-

ren dit oversteekpunt beter kunnen
overzien. Van der Moolen vroeg nog
naar een voorziening op de vrije bus-

baan ter hoogte van de ingang van de

Mariaschool. , .Wanneer hier wordi

aangegeven dat er schoolkinderen
oversteken, zal dit ongetwijfeld nut

hebben voor buschauffeurs en andere
illegale gebruikers van deze rijweg.

Mi.sschien gaat er een preventieve wer-

king van uit", aldus Van der Moolen.
Aan het college zal worden gevraagd
toch in de naaste toekomst aandacht
aan de verkeersveiligheid voor de
jeugd te besteden en t.z.t. met een
voorstel te komen. Of hierin dan een
totale inventarisatie van de situaties

rond alle scholen wordt betrokken,
werd niet duidelijk.

HAARLEM - Op vrijdag 1 1 december
geeft hel NoordhollamJs Philliarnio-

nisch Orkest het derde concert van de
serie B "Mecstercompoiiistenserie" in

het Concertgebouw in Haarlem, aan-

vang 20.15 uur.

Deze avond staat in hel teken van

Maurice Ravel. Solist is Daniël Waven-
berg die twee pianoconcerten zal ver-

tolken. De dirigent is Jacques Mercier.

Voor de pauze speelt het orkest "\'al-

ses Nobles et Sentimentaies" waarna
de solist het pianoconcert in Ci zal

sjielen.

Na de pauze wordt door Daniël

Wayenherg het pianoconcert voor de

linkerhand ten gehore gebracht, waar-

na besloten zal worden divir het orkest

met La Valse.
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STAAT NU IN ONZE SHOWROOM
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9:HETTALENT
De Renault 9. Een groot talent. Want zie z'n zuinigheid

1 op 18,5 bij 90 knn/u konstant, 1 op 13,5 bij 120 km/u konstant
en 1 op 14,1 in de stad

Talentrijk is de Renault 9 met minder op 't gebied van komfort.
Volop beenruimte en luxueuze stoelen.

En natuurlijk is de Renault 9 'n rijtalent Onafhankelijke
wielophanging rondom en voorwielaandrijving zorgen voor

een perfekt weggedrag Vindt u 't gek dat we 'm Het Talent noemen?
Hl] staat nu in onze showroom voor u klaar. Afgebeeld Renault 9 TS E.

De Renault 9 al vanaf f 15 700,-. Aflevenngskosten f 366,.
Prijzen inkf BTW. Wijzigingen voorbehouden.

Off. Renautt dealer

VERKOOPCEIMTRUM
Burg. V. Alphenstraat 2A, Zandvoort, telefoon 02S07 - 13360

mï:iM3^if3^»J^mim:im:iM3l:im^M3^M3^m^M3l^mm}imm:iM

SPECIALITEITEN
RestaaFant
„Gbalêt Het Witte Hals*

Zeeweg 3, Overveen, tel. 023-256057

Eig.J.G.dcJong

Unieke gelegenheid voor uw zakendiners,

recepties, enz.

Reserveren gewenst.

Ruime parkeergelegenheid.

2e kerstdag geopend met een speciaal

kerstmenu
per couvert

ƒ75.-
's Maandags gesloten.

RESTAURANT

JACK HOUSE
Specialiteiten-restaurant met een

apart speciaalfondue-restaurant
tot 45 personen.

Gen. Cronjéstraat 14 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 26 53 33

RESTAURANT

,DE GRAVIN'
^ Romantisch dineren bij kaarslicht

en levendepianoklanken ofvoor
uw receptie en party.

Gravinnesteeg 9-11-13 - Haarlem
Reserveren: tel. 023 - 31 70 58

geheel overdekte,gczeIIige

kerstmarkt
Kerstbomen en kerstgroen
In onze vernieuwde, feestelijk versierde

^ c tuinplantenkas vindt u onze prachtige volle

->% kerstbomen, met of zonder kluit al of nietmet
"^'^^

standaard. Tevens treft u ereen grote sortering
versieringsgroen, zoals hulst, mistletoe,

larixtakken, mos, enz. enz.

KerstbaKIes en planten
In onze kamer plantenkas

proeft u de kerstsfeer al.

Rijk bloeiende planten in

vele soorten en tinten te

kusten te keur.

Eenfeestom hier iets uit

te zoeken voor uzelf ofom kado
te geven. Prachtig opgemaakte

kerststukjes staan voor u klaar, en heeft u zelf

een bakje, dan maken wij dit voor u op.

%

'''''..

Zelfkerststukjes maken?
Dejuiste materialen om zelf

aan de slag te gaan (uw kerststukje

te maken) vindt u in onze tuinwinkel!

Voor beginners hebben wij een aantal voorbeelden
gemaakt.

Kerstverslering
Alles wat u nodig heeftom uw kerstboom op te sieren

staat in onze kersthoek. Verlichting, ballen, slingers,

klokken. .
. te veel om op te noemen. Overdekt, gezellig en

lekker warm markten doet u bij...

n&vandijk

NOOIT MEERVERVEN
Door de PORTAS-lninsIstofonimanteling in vele houtdessini

en effen Meuren moeten door PORTASgerenoveerde d»*i-

ran nooil meer geschilderd worden PORTAS moakt deu-
ren weer oIj nieuw Vroog vn|bli|vend inlichhngen'

Aleen.Pneflcnwocydig^f *oo» ABtaff» 6o»<»nst Mrptnal Maifimeer
Kah. ftjflsb Voofsch Vo<yt> L^öscftend Rija* ^n Wsaaeria»

WHTAS «allMONil MUISBOS 6(M9«««r>|l AbMIMa «
Hooldwrg laO? 2l*i7ND AObffWl

T«l 02524-4443
t^)tilA 1* vl*l (] |1)t vrt n HrOnU I t yt I ( liip^ ,f It KTi

PORTkS^

Ontwikkelen en
afdrukken van uvu

kleurenfilms in

1 uur gereed!
Snel beter en niet duurder

Fotostudio Heno
Kafverstraat 238, Amsterdam
hoek Muntplein, tel. 020-234934

60 minuten service

ik n
n Uit faillissement H
n
m
n

i

mm

m

gekocht:

grotepartij

kerstartikelen
o.a. ballen, pieken, slingers, lint,

verlichting.

Kaarsen tegen

Spotprijzen.

Verkoop start donderdag 10 dec.

om 10.00 uur

op deRotonde bij

Shop Jacqueline
(NaastBouwes Hotel).

KERST en NIEUWJAAR in ERMERZAND
December is een knusse maar vermoeipnde maand'
Ontspant u zich daarom in deze periode met uw gezin in

onze moderne en comfortabele bungalows gelegen in

Erm (gem Sleen, Dr ) Op hel park tevens reslauiant,

bar, overdekt verwarmd zwembad, tennisbanen speplliiin

etc Ti|dens Kerst en Nieuwjaar speciale evenementen

KERST-ARRANGEMENTEN
reeds v.a. ^325,- all-in.

Voor nadere informaties

Vrij-tijdspark Ermerzand, Oalerstraat,

Erm, tel. 05915 - 40 18

NAADLOOS WANDTEXTIEL
TEZIEN BIJ:

Interieur-afwerking

W. G. BOSS meesterschilder

Schouwtjeslaan 14 A-rood - HAARLEM
Tel. 023-324983.

Donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur
en zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

I KERSTMENU S
jêJoegoslavisch Restaurant^

I PULA I
tè Zandvoortselaaa 143-145 -HEEMSTEDE. W
25 Tel. 023-285285.

^* Hollandse garnalen-cocktail

)|j • Goulashsoep, stokbrood, kniidenboter

l^j»
Geroosterde varkenshaas, balkansaus

ySÏ* Palacinka

25 • Koffie naar keuze

^ • (Kruska, Hollandse of Turkse Cava)

KOOiJMANS

FORDOTO

J^^

DOE MEER ZELF
HOUTHANDEL C. MOOIJ B.V.
PIJLSLAAN 5, TEL. 244609.

Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat

werk en lijsten Wandkurk tegels, fineer vouw
rekjes, elementensysteem plankendragers,

traphekjes Alle soorten lijmen, klein ijzor

waren, verf, Louvredeuren edelfirreer, binnen

deuren, saloondeuren, gereedschap
Kortom, zoveel mogelijk voor de

DOEHETZELVER
Zaterdags geopend tot 16 00 uur

's Maandags gesloten

's Middags van 12 30- 13 30uur gesloten

ZANDVOORT
Ampérestraat 10

(naast Colpitt)

T«l. 02507 - 1 69 25.

B.g.g. 132 42

Ford verkoop en
service..

Ook voor diverse

merken inruilauto's.

Eerste kwaliteit,

handgekloofd

OPENHAARD
HOUT

2 m* thuisbezorgd
v.a./ 200,-.

B.V. HAARLEMS
HARDHOUT
Rijksweg 339,

Santpoort, tel. 023-

37S381-314107.

BEKENDMAkl|l|

ti^:-:

:

S^c
^^•^^i- »V'-*^-,!?*»iS*«'

Grote meubelverkoop
Aanstaande vrijdag van 10 00 tot 17 00 uur en zaterdag van 10 00
tol 16 00 uur zal particulier worden verkocht een aantal schitterende

lederen/stollen bankstellen De partijen t)estaan onder meer uit

eiken met leder geheel leder, hoekcombinaties in leder klassiek

lederen bankstellen w o zeer dure ong Engelse Chesterfields

Pnisindicatie lederen 3- 2- en 1-zilscomb van ca ƒ3200- voor

/ 1690 - Tevens wordt verkocht een aantal massief «Iken Kasten,

eiken toogkasten, secretaires en massief eiken Mthoeken.
diverse typen enz
Falkar B.V., in en verkoop kantoor van liquidatie- en faillissements-

partijen Op de Sniep 15 Diemen 200 meter links van
gebouw Sloutenbeek
(doodlopende weg volgen)

tJii cuu iMcltji iiiina vaii

FALKAR B.V.

GAGEZELUG
MET DE KINDEREN

UIT ETEN IN

HETRECHTHUIS
Beide kerstdaK«n

serveren wij reeds t a
14 00 uur *a middags ons

KERST-
KEUZEMENU
p VOORGERECHTEN |

GARNALENCOCKTAIL
JJ$landte gamaien aangemaakt
met ten «oui waann ondermeer

cogTtac en sherry

ARDENNER HAM
gegtmiterd mei puntanpergeg

en ananas
of

KIP SALADE
"HIGHFICH**

met kip champignons drutven
grapefruU en celene

I SOEPEN
I

GROENTESOEP
"HENRIIV"

meteen ri/b garnituur vlees
en geserveerd met geraspte

kaaaen croütons
of

OSSESTAARTSOEP
"A LA MAISON"

i*r» bfretd en opgediend met
ten scheutje modetrm

of
HELDERE KIPPESOEP

met vermieeüt en ueel kip enn

y HOOFDGERECHTEN |

VARKENSHAASJE
•^ONTE CHRISTO"

met champignons ossetong
en overgoten met een zachte

pepersaua
of

HAZEBOUT "ST HUBERT*
%xiUe hazebout gestoofd m de

rode wijn met witdsaua
utaann ondermeer stukjes
bocon en champignons

MEDAILLONS VAN
OSSETONG "GABRIELLR"

geserveerd met een saus
tvasnn rode port sjalotten^

tijm en sinaasappel

De Hoofdgerechten worden
alle geserveerd met een gamt

tuar van Franse groene
boontjes celen gestoofde

peertjes, appelmoes en diverse
soorten oardappekn

\ NAGERECHTEN
|

KISS OF BRASIL
vanille mokkaijs met koffie
stroop en slagroom aan tafel

geflambeerd met rum

CITROENMOÜSSE
luchtige mousse met slagroom

versierd
of

MS "DAME BLANCHE"
oanille$js met warme chocolade

saus en slagroom

Afs hetom kerstsfeer gaat Zandvoortselaan 192 - Heemstede-Aerdenhout - Tel: (023) 249221
Donderdag 17 december koopavond (tot 21 00 uur)

p.p.è 39.95

VOOR DE KINDEREN
(TOT 12 JAAR) ONS

KINDERMENU
FRUTTI FRUTTI

een glas gevuld met aUcriet
vruehtjes en versierd met

gekleurde suiker

iTERRETJESSOEP
een Ickherr koptc soep met

figuurtjes enn

KUWENBOUT
"MISTER KERMIT"

Kermit de l^il^ker lust deze
malse kuikcnbout graag'

Hi; eet >n met frites appel
moes en mayonaise

KERSTUS
ï;er»icrrf met figuren een
lekkere dot slagroom en
brandende sterretjes

d 19ai90p.P.

De KERSTMAN
brengt persoonlijk

een bezoek aan

ons restaurant,

(van 14 00 -

16.30 uur)

Alle kinderen tot

12 jaai ontvangen
: uit zijn GRABBEL-

TON een leuk

KADO!

Rcsprveer tijdip m ons
gezellig versierde
rcstaur.-uit U bent
reeds welkom v.a.

14.00 uur. Telefoon.
02975-61380

HETRECHTHUIS
Schans 32/UITHOORN

a/d AMSTEL
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Schakels")
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oeienwcdstnid van /\ M tcgtn

dt eerste devisittluh Haarlem,

het schoolbaskctballtoerni oi, di

/vvemprestaties van de /tLSchui-

mers, (sportpaHma)

'sed overleg'pas in voorjaar '82

zegging

Cenav uit
ZANDVOORT - Het college is na uitvoerig beraad tot de conclusie gekomen, dat
bij een huidige stand van zaken en volgens de op dit moment levende inzichten, het

in het algemeen belang (en het belang van Zandvoort in het bijzonder) moet
worden geoordeeld, dat met een beslissing over het opzeggen van de overeenkomst
met de Cenav nog gewacht moet worden. Dit zou het beste kunnen gebeuren
wanneer het college een concreet plan tot realisatie van vervangend gebruik van
het circuitgcbicd gereed heeft, en dit aan de raad kan voorleggen.

Aldus het voorstel van het college voor

de raadsvergadering van 22 december
aanstaande waarin de motie van 19

nov 1979 van PvdA CDA D'66 en
Inspraak Nu wordt behandeld waann
wordt aangedrongen op opzegging van

het contract van di, gemeente met de
Cenav per 1 januari 1983
Bovendien is het college van mening
dat gedurende de periode dat het con-

tract tussen Ctnav en gemeente ge-

handhaafd blijft men zich loyaal met
inachtneming van de zorgvuldigheid

die in het maatschappelijk verkeer

betamelijk is opstelt

Recratiebungalows

Uit het voorstel van het college, dat

stap voor stap de procedure beschrijft

ZANDVOORT - Dinsdagmiddag
moesten al enkele kinderen door de
politie van het ijs van de Vijver bij de
Vijverhut aan de Vondellaan worden
verwijderd

Het mag dan al enkele dagen gevroren

hebben, het ijs is nog lang niet sterk

genoeg, reden waarom door de Dienst

Publieke Werken woensdag waarschu-

wingsborden zijn geplaatst

Zodra het ijs sterk genoeg is worden
deze verwijderd dus houdt de borden
in de gaten Zijn ze verdwenen dan
pas kun je het ijs op want kraakijs is in

dit geval wel degelijk 'breekijs

(Ail\i iiLitluJ

dic door het college gevolgd is, gedu-
rende de periode die verstreken is sinds

de indiening van de motie, 19 novem-
ber 1979 tot heden blijkt dat vervan-

gende exploitatie en inkomsten uit het

circuitterrein geen eenvoudige zaak is

en meer tijd vergt dan door de indie-

ners Van de motie was voorzien

Bovendien moeten faktoren van zowel

de waterwinning in het duingebied en

geen verdere aantasting van het milieu

in de uiteindelijke beslissing worden
meegewogen

WatenA/inning

Gemeente en provincie zijn het eens

dat het terrein voor passieve niet-

seizoen-gebonden-recreatie moet wor-

den gebruikt Men denkt hierbij aan

recreatiebungalows

Na een aantal besprekingen is het

duidelijk geworden dat de aanleg van

een recreatiepark moeilijk, doch moge-
lijk is Het te vervaardigen bestem-

mingsplan zal echter aan een aantal

stringente bepalingen ter bescherming
vm de waterwinning moeten bevatten

Zo moeten er in het plan meer techni

sche voorzieningen worden getroffen

dan bij een gewoon recreatiepark

noodzakehjk zullen zijn

Financiën

Verder is het college gebleken, dat met
optimistisch gedacht moet worden over

een eventuele provinciale of njkssteun

bij opheffing van het circuit

Door de gemeente is een door de
provinciale accoutantsdienst opgestel-

de financiële prognose ontvangen,

waarin uitgegaan wordt van het gege-

ven dat bi] sluiting van het circuit direct

en tot de volle 100% kan worden
beschikt over de vervangende inkom-

sten van het recreatieplan Het college

heeft hierover een andere mening en

zegt in haar voorstel

,,Dat er een verliesgevende tijd zal

liggen tussen het sluiten van het circuit

en het in exploitatie nemen van de

eerste recreatiebungalows zal toch ook

een optimistisch gcbtemde bestuurder

niet kunnen ontkennen ' Dat het plan

volgens deze accountantsdienst ook in

een keer operationeel zal zijn moet
ook worden betwijfeld, bouwkundig

gezien is het onmogehjk alle recreatie

voorzieningen tegelijkertijd op te leve-

ren Sluiting van het circuit zal toch

minstens etn jaar zonder inkomsten uit

die bron opleveren en dat is een verlies

van ƒ 600 000 -, aldus het college

(A(f\(il(.rilU')

Bovendien is het college met van plan

genoegen te nemen met de zienswijze

van deze accountantsdienst dat Zand-
voort alleen voor alle kosten van slui

ting van het circuit en derving van
inkomen plus de aanleg van een re-

creatiepark moet opdraaien
De gemeente is in een hoek gemanou-
vreerd door maatregelen op rijks- en
provinciaal niveau (Waterwinning
wet geluidhinder, wet van minister

Gruyters die de gemeentegrenzen vast-

legde milieubeheer etc) dat met in alle

redelijkheid verwacht mag worden dat

Zandvoort voor al deze kosten op
draait Het college baseert deze ziens

wijze op een uitspraak van de Hoge
Raad, (het zogenaamde Diiinnaierar-

rest) dat er van uitgaat dat Alhoewel
overheidsmaatregelen op zichzelf goed
en gerechtvaardigd kunnen zijn. zij

enkel door het feit dat de onevenredige
schade die daaruit voortvloeit met
wordt vergoed, onrechtmatig kunnen
worden

Breed overleg

Het breedoverleg van de Gemeente,
Provincie en Rijk, kan pas op zijn

vroegst gestart worden in februari

1982. Door het college was gevraagd
aan de provincie om dit zo snel

mogelijk op gang te brengen.

Uit een besprekmg van het college

met gedeputeerde Van der Knoop
blijkt, dat GS dit overleg pas zal

starten wanneer het college zich een

oordeel heeft gevormd over de cir-

cuitproblematiek, zoals die in het

provinciaal accoutantsrapport en

het gemeentelijk commentaar daar-

op zichtbaar is gemaakt. GS houdt

dus voorlopig de boot af.

Bestemmingsplan

Alhoewel het opstellen van randvoor-

waarden en het maken van het eerste

ontwerp voor het bestemmingsplan
mogelijk reeds in de eerste helft van

1982 afgerond zal worden wordt er

door het college op gewezen dat de
bestemmingsplanprocedure onherroe-

pelijk drie tot vijf jaar zal vergen

Zodra dit gereed is zal door het college

contact opgenomen worden met instel

Iingen en /of organisaties die in staat

geacht moeten worden een dergelijk

projekt voor met seizocngevoelige re-

creatie te realiseren

Nadat alle zaken door het college op
een rijtje zijn gezct waarbij nog opge-

merkt moet worden dat wanneer het

contract met de Cenav per 1 januari

1983 wordt beëindigd door de gemeen
te een schadevergoeding van 1 miljoen

312 946 28 gulden moet worden be-

taald luidt het voorstel dan ook

Opzegging van hel contract opschorten

totdat men een duidcli|k werl^baar be-

stemmingsplan heeft. Hetgeen nog twee

tot drie jaar kan duren.

De beslissing is nu aan de raad.

ZANDVOOR T Vnjdngai oud
kwam dan toch nog onxemachis de
sneeuw mei grote i lokken naar hene-

den en zorgde en oor dal Zand\ oort

werd toegedekt met een witte deken

Voor de jeugd een uilslekendi gele-

genheid om de slee \an zolder te

halen sneeuwpoppen ii maken en
sneeuw ballengei echten ie lexercn

\oor de forenzen ui' de badplaats
M(« dt wtrKelijkheid maandagmor-
gen anders

Het openbaar x ervoer kampte met

grote xertragmgei! ipictaal d( hu\

reizigers motsten du ontgelden Ver
tragingen \an 15 minuten tot nn uur
waren maandag aan de oide \an di

dag terwijl ook dinselagrnorgen \er

traging optrad

De treinreizu^er\ kwamen er iets

beter af kwam de trein uu Maas
iricht met grote \erlrcigtnt; binnen
doordat men in Zandvoort altijd een

xersehil \an twinlu' minuit • heef!

tus'-en aankomtl en xerlrek kon
men door deze lijd li bekorten ook

Hls \an de achterstand inhalen Men
kon cchui niet xnhindiren dal reizi

gers nut liii besumnun^ xerder dan
Ainslirdain xeelal daar xertrui^mg

opliepen

Voor de xoi^eis n deze wmUr ook
onxerwaehls xrocg i;ekomen

Ml \ rouw Van Vueiin xan het kin
ticinerdurenuhius \0(.rt al lami de

ztikoeleii maar is bam; dal daar
ook HOI, eens ue kleineie xoi^ek UU
lul biniuniinuuitrnin htj zullen

koniin \ annaenl litifl lm tun

graden gixroien tn xaninorqen om
halfelj was hel nou, achl graden
onder nul xerleUh ze dinselagmor

gen Graat; worcll op hel kennemer
diere/ilehuis brood graan en ander
xoifilxoer onlxan^in Je kunt er

nul lienoeg xan in huis hebben
aldus inexrouxx Van Vueren
Dus uder dit zelf aan ten rijki^edek

te laftl plaats net ml i^ilitxt txtnna
Ie liaan of min de voi;t/j nul is i

xtrgeleri Het adres is bekend ken I

ntmtrdurtiUehuis ketsoinsiraat Ie
j

Zandxoori I

Grote kans op Grand Prix

ZANDVOORT - Maandagavond 14 de-

cember is Jim Vermeulen, direklcur

van de Cenav naar Parijs vertrokken

om aan de internationale autosportfede-

ratic FISA de schuld van ruim een

miljoen te voldoen en onderhandelingen

te voeren met de Formulc-I commissie

over de toewijzing van de Grand Prix

1982 aan Zandvoort

Volgens Vermeulen staat de FISA
voorzitter Jean Marie Ballestre welge-

vallig tegenover een Grand Prix even-

als zeven leden van de negen leden

tellende commissie grote vraag blijft

echter hoe Lcclestone de grote baas

van de constructeurs zich opstelt

Het geld ter voldoening van de schuld

IS op allerlei manieren bij elkaar gekre-

gen via leningen van prive personen

via giften en donaties uitbreiding van

huidige sponsorbedragen en ook de

obligatielening van de Federatie Han
delsvcreniging Hanze groot vijftigdui

zend gulden en eenzelfde lening van de

coureurs heeft ertoe bijgedragen dat

Vermeulen met groot optimisme de

reis naar Panjs heeft ainvaird

Als datum voor de eventuele Grand
Pri\ wordt '9 september genoemd
deze datum zou het eenvoudigste in de

reeds bestaande racekalendcr zijn m te

passsen volgens Vermeulen

Bij de Federatie Handelsvereniging

Hanze bestaat nog de mogelijkheid de
laatste obligaties te bestellen Er 7i|n

nog enkele stuks beschikbaar ildus

Charles Moerenburc voorzitter van de

Federatie die overigens de gesprekken
die Vermeulen momenteel in Parijs

voert met vertrouwen tegemoet ziet

Wij hebben als ondernemers ai onze
medewerking verleend en hopen dat de

Grand Pri\ inderdiad dooruan^ /il

vinden pas dan ook zullen de oblii;a

ties aaii de eigenaren worden oveih in

digd Geen Grand Pri\ izeen lening

vin/")0(l()(l — dit IS bekend wijzi|n

verheugd dat zoveel Zandvoorters in

zon korte tijd zoveel geld hi| elk i ir

hebhen gekregen voor de Grind Pri\

toch Wel een bewijs dat het de Zuid
voorter ernst is wanneer hij zeul d it het

circuit behouden moet bli|ven ildus

Moeicnburg

TV-NOORDZEE HERVAT UITZENDINGEN

'Verhoging kijkgeld ontoelaatbaar'
ZANDVOORT - De uitspraak \m de
president van de Haarlemse Recht-

bank mr H F van den Haak in een
kort geding dat de besloten vennoot-

schap Centrale Antenne Inrichting (de

gemeentelijke kabeltelevisie van Haar-

lem) moet zorgen dat etherpiraten geen

speelfilms meer kunnen uitzenden

heeft ook invloed op de televisiepiraten

van Zandvoort

Sinds korte tijd i-> het voor bijvoorbeeld

TV-Noordzee onmogelijk geworden
om op de reeds lang bekende tijden

zijn korte nieuwsflitsen uit de regio en
speelfilms ui! te zenden

De beslissing van de Haarlemse recht-

bank die genomen werd naar aanlei-

ding van het kort geding dat de Neder-

landse Bioscoopbond en vierentwintig

filmverhuurbedrijven en hlmproducen-
ten hadden aangespannen waarin om
maatre'zelen werd gevraagd wordt mo-
menteel door een van de etherpiraten

namelijk Stad Haarlem, aangevochten

Dit station is bezig na te ga.m welke

maatregelen genomen kunnen worden
om aan hel hinderli|ke testbeeld

, C A I -televisie" dal tegenwoordig

direct na de uitzendingen op het

scherm versehijnt een einde' te m iken

Volgens een woordvoerder van IV
Noordzee is dit een onbegonnen werk
omdat men juridisch niets legen de

uitspraak van de Haarlemse Peehlbank
kan beginnen Wel is hij van mening
dat aan de TV piraten onrecht is ue

daan door te stellen dat zij met bereid

zouden zijn de auteursrechten te bèta

Icn wat vcrphcht is wanneer films in het

openbaar worden vertoond Met mij

zijn v^- verschillende TV piraten die

i'iikcle nialen hebben aangeboden de/e

auteurvsrOchten volgens de normale wii

ze te voldoen men heeft hier echter

met op gereageerd

Kijkgeld

Volgens de reporter van TV-Noord/ee
IS de gehele piratenwereld onaange
naam getroffen door de uitspraak en de
maatregelen van C A 1 Volgens hem
moet er een oplossing te vmilen zifn

Dinsdag IS december is in Haarlem en

omgeving een aktie gestart om haiidlc

kemngen van ki|kers te verzamelen om
zoedoende de gemeente llairlem lan

te tonen dat aan hun uitzendingen wel

degelijk beboette- besla.it

Boveiidie-n kost het afsluiten \An hel

net / W) (1(10 — per |aar hetgeen door
diezeltde kijkers zal moeten worden
beta.ild publik ities hierover zi|n leeds

veiseliencn Wij vinden dit dit te gek

woidt De mensen heulen kijkceld

vooi het ontv inuen v in lelevisiepio

gr.imm i s I r is nou nimniei v istge

steld dit hi| per uiii het i ild De/e
maatregel betekent d il men meer kijk

ueld moei bel.ilen voor niindei televi

sie aldus Rob van der W i il en de

Haarlemse iklii^rnep

Toekomst

I\ Nooid/ei heelt /leh de ituelopili

week be/iULehoiuleil niet de vrUL,

Hoe toili IJlt te zenden /ondel dal

afsluitinu viilgl Men denkt liieivonr

een oplossinu uevmiden te iKbluii een

korle lest uilzelKiillL v m \ ll|d i,- ivond

heelt dit bewe/ell Binnen niet il te

lanue lijd veivv lelll 1\ Nooid/ee d ui

ook in de liielil te zi|n Ik zil mii

oiilhoudeii V II! hel uit/eiideii \dn tilin-,

vv inl hoewel ik ui lag de aiiteiiisieihlen

wil betilen wenst men dit niet te

lioieli Ik /end dus geen tilnis uil omd il

ik hel onver inlwooid vind dit de

geineenle ll.iailem d in / 10 0011

boete /OU nuielen bel ik ii ildiis Koh
vin ilei \\ i.il die eeist nog enkele

oiienUiende gesplekken wil vueiiii

mei de cemceiile ilvoiens lii| lol

delinilieve heiviUiiig vin /i|ii vii|e

llleliwsj, iiing uil ik leuio vil oveiu.i iil

Langs de Vloedlijn

De snee I il op de d iken

De snee 1 14 achter 1 1 ind

lanjs weuen landen sinten
t w IS snee il d it men \ ind

Guido GeZelle

(is^io isyy)

a

I

ZANDVOORT - In verband met
de naderende feestdagen maken
WIJ de Ie/es er op attent dat
Zandvoorts Nieuwsblad de eerst-

komende weken op woensdag zal

verschijnen, te weten op woens-
dag 23 december en woensdag 30
december.

Dit betekent dat redakïickopii

uiterlijk op maanda{,>n)ür^eii 2]

december en maandagmorgen 2b

december om 12.00 uur dient te

/ijn ingeleverd

Advertenties kunnen nog tot '

dinsdagmoijjen 22, rcsp. 29 de-
j

cember tot 11 00 uur 's moigens '

worden ingeleverd
,

In verband met de/e verschij-

ningsdata zijn de uren dal het '

kantoor «p het Gasthuisplcin is

geopend ook gewijzigd en wel
j

maandag van 10 00-16 00 uui

:

dinsdag van 09 00-12 00 uur,

woensdag van 10 00-H 00 uui

en 14 00- Ib 00 uur
Klaihten van be/orgini: de/e

twee weken dunde rdagsnuirgens
slechts van 09 00-11 00 uur

Zandvoorts
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N.1 L'cn Kon /ickhcd. ovcrlcci) ou/c onverpetciijkc moeder
c'i: priKMiuDcdcr

MAHIA CATHAKÏNA KOBRKKS-BRAUN
lil dl.' Ii-fluu! v;in 90 i;i;ir,

/ii ua- ofii ^UTki' vrouw.

Uil aller nuaiii;

1 11. Kohhers-van Oosieii.

i; Ji-a-iiiher !'ï.'<l.

rnini,iueK4. 2042 N\ ZaïicIvoDr'

(.)ok iianiens n-iijii kmtlercn. dank il. de leidinp cii lici

personeel van ..'l Huis in de Duinen", speciaal mevrouw

HoellKHUu-rs. v.ior de liefde en bet galtild waarmee /ij

oma lol hel iiilersie liehhen verzorgd.

De 1 ikiiarisiievierini! cii bepratenis hebtieii inmiddels

wnensdaj'. plaaKsrevonden.

i)ANKBlVrUIGINC;

Voor de vele liarielijke blijken van belangstelling, vooral

door de Zandvoortse jeugd en voor het medeleven, ons

beloond na liet plotselinp overlijden van onze geliefde

MAKK
beiinpen i.vii u oii/'.eopreebledaiik.

Namens de familie

H. Heicrman.

/,-indvoort.

december 1'?81

21 december

WILMA EN MAARTEN
! jaar verkering.

In volle zekerheid van hel geloof, is heden na ccn

lieldevolle verpleging in het Verpleeghuis Boerhaave van

ons heengegaan, onze lieve moeder, grootmoeder en

overgrootmoeder

MARIA ADRIANA KEESMAN
weduwe van Johannes Jan Valkenier

op de leeftijd van 83 j.iar.

C..'\. Eikclenboom-Valkenlcr

G.F. Eikelenboom

J.N. Valkenier

M. Valkenier-van Nugtcrcn

.I.M. Valkenier

M. Valkenier-van Leeuwen

M.A. Goossens-Valfcenier

J. Goossens

N.J. Valkenier

A.C. Valkenier-Cornclisscns

Klein- en achterkleinkinderen.

Haarlem, 15 december 1981.

Correspondentieadres".

Zijkanaal F\Vef»zijde3I. 1I65NH Halfweg.

Gelegenheid tol afsehcidnemen in één der rouwkamers van

de Associatie Uitvaartverzorging, Zijlweg 63 te Haarlem

van 14.00- IS.OOuuren van 19.00- 19.30 uur.

De teraardebestelling z.al plaat.shebben vrijdag 18 decem-

ber om 14.00 uur op de NoorderbegraafpUuu- te Haarlem.

Vetrek van Zijlweg 63 omstreeks 1 3.30 uui

.

Bedroefd geven wij u kennis, dat na een iangdürige ziekte,

voor ons toch nog onverwacht, door de Heer is opgenomen.

t
Bedroefd geven wij u kennis, dat na een langdurige ziekte,

••oor ons toch nog onverwacht, door de Heer is opgenomen,
onze lieve broer, zwager, oom en vriend

HEDDEBORSTEI.
op de leeftijd van 55 jaar.

Namens de familie

Fam. M.L. Paap
Fani. J. Kapitein-Borstel

Nichten en neven.
F.A. Regalk.

Zandvoort. 14 december 1981.

Burg. \ an Alphenstraat 61 . tlal 20.

Corr. -adres: Zonnebloenilaan 16,

21 i 1 ZG Acrdenhoui.

Oc overledene is opgebaard iri het uitvaartcentrum van
"Onderling Hulpbetoon", Poststraat 7 icZandvoort. He-

zoek donderdagavond van 19.00-19.30 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden vrijdag IS december
om 1 1 .(X) uur in de aula van de Algemene Begraafplaats,

Tollenstraat ie Zandvoort. waarna de bijzetling in hel

familiegraf zal plaatsvinden.

op de leeftijd van 5.'^ jaar.

r

Zandvoortse Volkskerstzang |

samen zingen |

van PageehBl - 21 december - 20.00 uur.

o

ft

t

S>

ff

Programma, tevens bewijs van toegang

è f 2,50 verkrijgbaar bij;

VVV - Schoolplein 1; Reisbureau Kerkman,

Grote Krocht 20; "De Boet", postagentschap,

winkelcentrum Nieuw-Noord.

Gebruikte wagens

met merkgarantie

Volvo 66 DL
50.000 km 1978 önUUU/

V0iV0 343Dlaut 78

Volvo 343 DL aut 78

Volvo 245 DL lpg 78

Volvo 244 L 77

Peugeot 504 GL
LPG '79

Peugeot 504 GL 79

Peugeot 305 GL 78

Zonder garantie:

Ford Escort ST 77

Citroen GS 77

10.000,-

9.750,-

15.000,-

9.250,-

11.000,-

11.500,-

8.500,

4.250,-

2.500,-

VOLVO - MITSUBISHI - PEUGEOT

Hoofddorp, Paxlaan 10, 02503-12961

Badhoevedorp - Slot^nveg 12 a - 02968-5252

Polaroid
1000

direkt-klaar
camera

FOTO BAKELS
CAMERA'S -FILMS

PASFOTO'S DIREKT KLAAR
KERKSTRAAT 31 -TELEFOON 12513.

KUNSTGEBlTTENREPARATtES

A. RITMAN
Reinwardistraat 20, telefoon 02507 1 43 65.

Te huur aangeboden: ruime 5-kamerflat met
rondom groen, in Parkwijk Haarlem. Huur

f260,- per maand.
Gevraagd: eengezinswoning in Zandvoort of

omgeving. Hogere huur geen bezwaar.

Telefoon 023 -33 24 28.

Autorijschool

Phil Waaning
Net iets beter.

Eventueel met
anti-slip.

Rijks gediplomeerd.

Brugstraat 20,

Zandvoort,
tel. 02507 -12071.

Hondenkapsalon

RENEE
Gevestigd sinds '56,

voor vakkundig knip-

pen - scheren - trim-

men - wassen - oor-

en voetbehandeling.

Mevr. Renee Truder,

Van Ostadestraat 26, tel.

15626.

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat61 Telefoon 15351

TE KOOP:
Manau hangstool
z.g.a.n.; rieten honde-
mand, nieuw, grootste
zit; 2 kl. kastjes uit

grootmoederstijd; 2-'

pers. slaapbnd z.g.a.n.:

witte salontafel m. glas-

plaat, prijsn.o.t.k.

Tel. 02507-17959,

18.00 uur.

in- en verkoop en
opslaa van inboedels

en goederen.
Dag. geopend v. 9-18 u.

en zaterdags tot 13 u.

Tel. 12164/13713,

na 18.00 uur 16658.

Fa.WATERDRlNKER
Souterrain.

De Witte Zwaan
dorpsplein 7.

Heer/ijk

kerstbrood bij:

BAKKERIJ

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

rr-N.

Day-4 matras
door de consument als

goed beoordeeld, nu met
inruil.

80x190 cm

345,-

HETKASTENHUIS
Grote Krocht 25,

telefoon 17751.

Beige teakhouten

bergmeubel

Tel. 0250715524

KerStbOmen^v.a. 50 cm tot e meter

Kluitsparren

Blauwsparren

Kerstgroen huist, lanx, dadels, etc.

Bloeiende planten

Kerststukken

Kerstboomversiering

Wilt u zelf kerststul(jes maken,

wij leveren alle benodigdheden.

Koopavond geopend.

KWEKERIJ P.VAN KLEEFF
ranStolb«ra*««1 2042 *fw Zandnmt «1.7093

Voor leuke KLEINE
kerstgeschenken kunt u bij

Het Pandawinkeltje
terecht.,

Thorbeekcsiraat 36, (el. 17583.

ï

a

*

il

Uw adres voor

elasL kousen, panties,

knie- en enkelstukken,

ook naar maat

Drogisterij

Bouwman
Oranjestraat 7,

Zandvoort
tel. 02507-12327

Te huur gevraagd:

winkelruimte

(liefst Kerkstraat)

voor uitbreiding

bestaande modezaak.

Brieven ondernr.
Z570bur. V. d. bl.

O^ opGnbdrebiblioth99k^ Zandvoort

O 7 - 23 december 1981

UNICEF
- verkoop Unicef-kaarten
- informatie over het wrerk van Unicef

- tijdens de openingsuren.

MiehéMMk
'GLAZENIERSBEDRiiF

Glas in lood ramen

Gebrandsbhilderd glas

Corn. Slegersstraat2r, Zandvoort
Telefoon 02S07t 16Ö94

^^^ifm^^^^^m^^^K

Het is niet nodig de dingen te begrijpen

om erover te redeneren.

Beaumarchais
(J732-1799)

Hoflogerie

C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT
Sophiawcg 4 - Telefoon I 23 07

redetieert daarom zo graag met u.

U zult dan begrijpen dat de tijd zö waardevol is,

dat het beste van tiet beste nog maar nauwelijks goed
genoeg is om die nauwkeurig aan te geven.

En zulk een tijd heeft Waaning

!

Kom) u eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis!

Eigen reparatie-afdeling mei elektronische apparatuur.

Lekker warm!

elektrische

onderdeken
Martex, Kema Keur

98,-

HETKASTENKUIS
Grote Krocht 25.

telefoon 17751.

GEVRAAGD
GARAGE OF

RUIMTE OM AUTO
TE STALLEN

Tel. 02507 -18025.

Voor al uw cv.-, loodgieters-

en dakbedekkersu^erk
naar

TECHNISCH BUREAU A. VADER
Prinsesseweg 52 A, Zandvoort,

teiefdon 02507-13176

B.g.g. Techn. Bur. A. Vader,
Vogelenzang, telefoon 02502-6667

M Hotel • Restaurant 1

/UPPO
AUTOMATISERINGSADVIES B I

\ •

Wij leveren:
• Micro-computersystemen voor bedrijf en
hobby {o.a. Apple en Commodore)

• Kant-en-klare programma's voor vele

toepassingen
• Programma's op maat
• Systeem-analyse en programmering
• Deskundig advies voor al uw
automatiseringswensen

Postbus 520 - 2040 EA Zandvoort
Tel.1 76 25

S minuten

POSTERFOTO
K/aar terwijlu wacht!

Posterfoto 30 x 4o cm
slechts 20.

Pasfoto's
,|f|

4 stuks I Ifa

Galerij Kerkstraat, winkel 8.

- Zandvoort - Telefoon 18987

"Queenie"
bv io

Kerkplein 8

2042 JH Zandvoort

Tel. 02507 -13599

Ook dit jaar is ons restaurant weer met de kerstdagen

f geopend om voor u een grandioos kerstmaal te verzorgen^

Ie en 2e kerstdag met een

DINER NOËL
a/ 87,50 en 3c kerstdag met een

DINER APRÈS NOËL
a ƒ 47,50 per couvert.

tDe muzikale omlijsting zal in handen zijn van flerman gv;

Heicrman, met ccn solistisch gast-optreden van Marta ^
Koper, sopraan.

ï>ir

Tafelreservering alleen nog mogelijk voor

Ie en 3e kerstdag.

Éw

TE KOOP:

Wandmeubel 250 br.

,

2 h. 50 d., 3-dl., 1 jaar

oud, van 1800,- voor
800,-: mod. salontafel

geheel van spiegel-

glas 1.20 I. X 90 br.

met bijbeh. hoekset
kubus ook V. spielglas,

1 jr, oud, van 1600.-

voor 700.-; pim. 6 m.
vloerbed. geb. wit, na-

genoeg nw. 250,-; 2 x
Luxaflex 2.95 en 3.35 I.

è 125,- p. st. Tevens
div. huish. art., zoals

rolgordijn, verchr. ko-

lenkit, T.L.-keuken-
armatuur, witte en
blauwe sierbloem-
potten etc. etc.

Ij. Hiddesstraat 2/6

Tol. 02507 - 16791

Op werkdagen na

18.00 uur.

IRKBIDE
venuiis^s

A\. J. V. d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507 - 1 74 00
Haarlem- Tel. 023 - 31 04 04

AUG.v.d.MIJE
Marisstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHILDERS- en

AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- en

BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

N u ook het ad res voor uw
woningstoffering

Kamerbreed tapijt - Novilon - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.

Vitrages en overgordijnen,
wandbespanningen.

ZAIMOVOORT
TOT

STRAKS!
Hans Bank

,

Niet het enige.
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UNICEF in bibliotheek

ZANDVOORT - Vanaf maandag 7

december zijn de bekende ÜNICEF-
wcnskaarjen in Zandvoort ook ver-

krijgbaar in de openbare bibliotheek

aan de Prinsesseweg.

Behalve de wenskaarten, dit jaar in

verschillende assortimenten verkrijg-

baar, zoals het Kerst-, luchtpost-, kin-

der-, sneeuw- en een religieusassorti-

ment.
Bijzónder mooi zijn de kaarten van
Tohaku: pijnbomen, kruiden en bloe-

men zijn hier de afgebeelde details van
een doek. geschilderd door de Japaiisc

artiest Tohaku. Behalve de specifieke

wenskaarten zijn er ook nog andere te

koop. alsmede correspondéntiemap-
pen. Kostelijk is ook het kinderkook-

boek met recepten uit 41 verschillende

landen voor de prijs van ƒ 14.-. terwijl

ook andere boeken geschreven door en

voor kindren verkrijgbaar zijn. Behal-
ve de openbare bibliotheek worden de
Unicefkaarten in Zandvoort ook ver-

kocht door Porseleinzaak Schaap in de
Haltestraat en aan het WV-kantoor,
Schoolplein I.

Het kinderkookboek van UNICEF.

U weet het, de zorg van UNICEF" is

langzamerhand uitgegroeid tot een
zorg van de wieg. niet tot hét graf:

maar tot het ogenblik; waarop het kind
ophoudt kind te zijn en zijn eigen weg
gaat zoeken in de maatschappij. Daar-
bij krijgen zij, die het kind met hun
zorg omringen willen, te maken met
velerlei behoeften, die onderiing ver-

band met elkaar hebben, maar die van
land tot land sterk kunnen verschillen.

Ook de behoeften van de verschillende

leeftijdsgroepen zijn weer heel anders.
Deze behoeften liggen op het terrein

van de gezondheid, de voeding, het

maatschappelijk welzijn, het onder-
wijs, de beroepskeuze en de opleiding
tot een beroep. Om kmderen zo groot
te brengen, dat zij hun taak in het leven

op een voor henzelf en voor de ge-
meenschap bevredigende manier kun-,

nen vervullen, moet aan al deze behoe-
fen worden voldaan. Koop daarom een
ÜNICEF-kaart als u toch kerstkaarten
verzend.

Weekeiitldiéhsten
Datum 19-20 december 1981

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman.
Mol en Ridderbos.

Arts: G.J.J. Mol. telefoon 1.5091-

15600.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen.

Ander.son tel. 12058, Drenth tel.

13355, Flieringa tel. 12181, Zwerver
tel. 12499.

Tandarts: telefoon 023-31.32.^.

Wijkverpleging: v. Th. de Roode.
Noorderstfaat" ,30, telefoon 16358.

Apotheek: Zeestraat Apotheek, N. v.

Berkel, Zeestraat 71, tel. 13073.

Verloskundige: mevr. Chr. Ouds-
hoorn. Linnaeusstraat '3. flat 2. Zand-
voort, tel. 02507-14437 b.g.g 023-

313233. .
,

.
,

Dierenarus: mevr. Dekker, Thorbecke-
strgat 17, tel. 15847. -

Geslachtsziekten: voor algemene infor:

matie. tel. 023-320202 (dag en nacht).

Politie: telefoon 13043. ,

Brandweer: telefoon 12000.

Centrale jPost Ambulancevervoer
(CPA) Kennemerland: ongevallen 023-

319191, besteld vervoer tel. 023-

319277. .

Taxi: telefoon 12600 en 16843.

Storingsdienst gasbedrijf: telefoon

17641. ,,.

Algemeen Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraai 1, telefoon

13459 (b.g,g. 023-320899 of. 320464):

Spreekuuir op. werkdagen van 9.00 tot

10.00 uur, maandagavond van 7:00 tot

8.00 uur. Vérder. volgens afspraak.

Voor deze hulpveriening, beschikbaar

voor iedere inwoner van Zandvoort
geldt dat er voor de vrager geen kosten

verbonden zijii. ~
'

Centrum voor Vrijwillige Hulpverle-

ning Zandvoort: voor informatie, ad-

vies en hulp, tel. 17373. Op alle werk-
dagen van 11.00 tot 12.00 uur.- Ook
schriftelijk, postbus 100. 2040 AC

Zandvoort.

Stichting Wijkraad Nieuw Noord: tele-

foon 18083.

Werklozcncomité, .spreekuur iedere

maandagmorgen van 11.00 tot 12.00

uur in de openbare bibliotheek. Op dal

tijdstip ook telefonisch bereikbaar on-

der nr. 14131.

Wetswinkel: Gemeenschapshuis. Louis
Davidsstraat. Eerste en derde woens-
dag van de maand van 17.30 tol 18.30

uur.

Crisiscentrum: Schotersingel 2, Haar-
lem, lel. 023-256198. Geeft direkt hulp

wanneer u die rtodig heeft bij acute

problemen. ,
'

I

Mrkdiensten
ZANDVOORT - Hervormde Kerk.

Kerkplein:

10.00 uur, ds. E. Sneller uit Haarlem,

(crèche aanwezig)

.Icugdhuis achter de kerk: 10.00 uur

.leugdkapcl:

Gereformeerde kerk, Julianawcg 15

10.00 uur, ds. P. van Hall; 19.00 uur

dienst onder leiding van medewerkers
Gemeenschappelijke Werkgroep.
Nederlandse Protestantenbond. Brug-
straat 15 10.30 uur, dienst verzorgd

,

door eigen leden, onderwerp: Vechten
voor voedsel.

Rooms Katholieke kerk
Parochiekerk ST. Agatha, Grote

Krocht: zaterdag 19 december 19.00

uur: Eucharistieveiering met orgel en

samenzang.
Zondag 20 december 8.45 uur: Stille

Eucharistieviering; 10.45 uur: Eucha-
ristieviering met medewerking van het

St. Caeciliakerkkoor.

Radlokcrk Blocmendaal, V^verweg 14,

9,30 uur: ds. E. Th. Thijs; 19.30 uur ds.

T. de Boer van Hoofddorp.

Kerk van de Nazarcncr. Zijlweg 218

Haarlem 9..30 uur: Zondagsschool en

bijbelgespreksgroepen.: 10.30 uur mor-
gendienst. ds. J. Smink: 19.00 ur.

avonddienst, ds. J. Smink.
Dinsdag 22 december 19.00 uur: Ge-
meente-kerstfeest

Woensdag 23 december 20.00 uur:

Celgroepen.

Nieuw Apostolische Kerk; Tol nadere

aankondiging zondag 9.30 en 16.00

uur, woensdag 20.00 uur. dienst in

gebouw Madoerastraat 1. Haarlem-
noord.

Volle Evangelie Gemeente zondagmor-
gen 9.45 uur, dienst in gebouw Voor-
straat 100 te Katwijk aan Zee.'

Burgerlijke staiijl

• Geboren:

P. Booker en D.Y van

ZANDVOORT
Pieter Bas, z.v

Berkum
Thomas Seba.stiaan, z.\. W.J. Flesse en
I. van der Walk.
Gehuwd:
R. Lubberts en M.A.M, van de Slaak

Joh. van der Winden en L.M.V. Moes.
Overleden:

Bariha Pakkoo. 65 jaar; Grada .1.

Flktstra, gcb. Cocrts. 80 jr.; Wilhclmi-

na CA. van der Mijc gcb. Hoeicn. 85
jr.; Maria C. Robbers gcb. Braun, 90

Jr.; Marcel Voordcndag. 20 jr.

WATKRSTANDËN
ZANDVOORT • De waterstanden

voor de komende weken:

Datum: HW LW HW LW
I7dec. 7.42 ,3.18 20.05 15. .37

ISdec. a..41 4.12 21.09 16.44

19dec. 9.45 5.12 22.17 17.48

20dec. 10..54 6.18 23.27 18.50

21 dec. 11.56 7.29 —.— 19.47

22dec. 0..30 8.40 12.51 20.45

23 dec. 1.23 9..38 13.16 21.40

Maanstandén: vrijdag 18 december LK
6.47- uur.

Zaterdag 26 december NM 11.10 uur.

Dóodtij zondag 20 december. •

Springtij maandag 28 december.

Paranormale

geneeswijze centraal

op lezing
ZANDVOORT - Woensdagavond 9

december hield de heer R. Jaspers in

hei (iozondheidscenirum aan hel Bea-
trixpl;inls()cn een lezing over paranor-

male ticneeswijzc. Ruim tachtig be-

langMelIcnden waren naar hei centrum
gekomen on hebben geboeid geluisterd

naar het wel en wee van de paranorm.i-
le gene.rers. die in de volksmond ook
wei ..strijkers" worden genoemd.
Llilgebreid verleide de paragnost over
de vereniging, de krachten die het vergl

en de bescherming van de bevolking
donr de overheid. Er mogen door deze
genezers bijvoorbeeld geen medicijnen
worden voorgeschreven.

Hel iwcede gedeelte van deze lezing

beslond uil voorbeelden uil zijn prak-

tijk. Zo vertelde hij dat niet elke

paragnost ook helderziende is. maar
wel sommige dingen mei elkaar ver-

weeft en dan lot een goed resultaat

komt.

De mensen die bij hem of zijn collega's

komen blijken al heel wat doktoren en

specialisten te hebben afgelopen en als

laatste redmiddel dan naar een , .strij-

ker'" gaan.

De heer Jaspers vertelde verder dat hij

de krachten die hij bezit moet gebrui-

ken. .,Hct is net egn kraantje die in je

hand opengaat als je met een patiënt

bezig bent en wanneer ik hem aanraak
dan voel ik of hij meer of minder nodig

hecfl."

De krachten die hij doorgeeft tasten

hem niet aan maar als hij een tijdje hel

werk niet zou doen slaan bij hem de

krachten zo op dat hij zich niet hele-

maal happy voelt en hij weer een paar

patiënten moet behandelen om zo zijn

energie Ie doen afvloeien. Hij liet dit

gepaard gaan met diverse prsktijkvo.ii

beelden.

Na de pauze konden vragen worde
gesteld, iets waarvan druk gehruit

werd gemaakt. De avond werd besk
ten mei een korte lezing over d

kleurt herapie.

Door de Kruisvereniging Zandvooi
wordt men nog aiieni gemaakt op d
volgende avonden die in het kader va

deze succesvolle ..winterakliviieiien

worden gegeven, namelijk:

woensdag 20 januari, onderwerp: fj

zym-therapie. spreekster niw. J. Zuj
dam:
donderdag II februari, onderwer|
Kruidcngenceswijze. spreekster «n«

E.,I. Timmermans;
donderdag II maart, onderwerp: AL
tematievc voeding, spreekster mw. E
Appeldoorn.

Bij de vragen rond het circuit van d

enquête van het Haarlems dagblad mi
ik de vraag:

..Als het circuit niet weg mag. bent

dan ook bereid om mee te betalen aa:

de twee miljoen om eventuele later

.schuld die er is van de C^nav om he

circuit open te houden?"
Ik vraag dit ook aan de WD die x-ind

dat het circuit open moet blijven e:

daarmee de sociale woningbouw t

Noord blokkeert om nu tegenover d
woningzoekenden te pleiten in de ge

meénteraad voor sociale woningbouw
in Zandvoort-Zuid, want daar is no
ruimte.

Maar ik ben bang dat men dat tiie

aandurft.

A. Bo
Kostverlorenstraat 89b

Zandvooi

«AART VEER,„»»c^L..KERSTFRUITMANDENBBsLt

Ejmm
Voor leden komt beschikbaar:

1. de flatwoning
Van Lennepweg 8/4.

Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche, berging;

Huurprijs ^ 209,65 per maand.
B en W verlenen voor deze woning slechts

woonvergunning aan:

a. gezinnen

b. 2-persoonshuishoudens.
De toewijzing van deze woning geschiedt in volgorde van
het Irdmaatschapnummer van de vereniging. Belangstel-

lende leden dienen uiterlijk op dinsdag 22 december 1981

vóór 7 uur des avonds, schriftelijk te reageren. Bij de
inschrijving dient u het lidmaatschapnummer en de ge-

boortedatum te vermelden.

Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het

kantoor op het adres Thomsonstraat 1

.

Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoor-

deling voor het verkrijgen van een woonvergunning
berust bij het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Zandvoort.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op
donderdagmiddag 24 december 1981 om 2 uur in het

gevelkastje aan het kantoor worden gepubliceerd.

STICHTING JHVU
centrum voor vormings-, ontwikkelings- en kreativiteitswerk

Winterprogramma 1982
Cursussen:

Aquarelleren

Batikken

Beschilderen

van gebrulksvoorviierpen

Bewegingsleer
Blnrienhuisarchitectuur

Bloemschikken

Boekbinden
Bridge

Calllgralie

Decoratie! lekenen

Doe het zeil

Engelse conversatie

Filmen

Franse cultuurgeschiedenis

Getouwweven
Haarverzorging

Handschriflverbeterlng

Hindeloopenschilderkunst

Hou^ve^bi^dingen

Houtsnijden

Ik on mijn omgang
Ikebana

Jazzballel

Kantklossen

Kind en kreativiteit

Kinderpsychologie

Kneepjes van het vak

Kostuumriaalen

Krant en nieuws

Kunstgeschiedenis

Make-up
Menselijke verhoudingen

Metselen en pleisteren

Muziek
Nazwangerschapsyoga
Navigatie

Nederlands

Nederlands voor buiten-

landers

Olieverfsphilderljen

Ontleden

Opera
Politiek

Poppen maken
Psychologie

Schilderen en behangen

Schilderen op textiel

Schoenmakcn
Spinnen
Spreken in het openbaar

_ Stoelen matten
Slofversicren

Tekeiien en schilderen

Theater

Vergadertechnieken

Video
Volksdansen
VOS-cursus
Weven
Yoga-psychologie

Zeefdrukken
Zwangerschapsyoga

Lezingen en excursies:

Sicilië

Fr-anse pianomuziek na 1850

Rodos en KöS (middaglezing).

Joegoslavië

Tapijtkunst

Excursie damastweverij

Tilburg

Excursie stadhuis Haarlem

Nepal

Magie op Bali

Homoeopathie (serie)

Kunstschatten in Florence

Zilven/ervalsingen

Vegetarisme-

Dromen zijn (geen) bedrog

Langs berm en oever

In'hél voetspoor

van do Vikingen

Diermotieven in de
gevelsculptuur

Wandeling Kennenierduinen

,

Excursie "Scheldeland'!

Filmserie

Aanvang cursussen
18 januari a.s.

Vanaf heden kunt u alle gewenste inlichtingen verkrijgen op ons kantoor

K^mperstraat 37, Haarlem, tel. 313726/327838

Ons kantoor is geopend van maandag t/m vrijdag:

's ochtends van 10.00-13.00 uur;

's avonds van 19.00-21.00 uur.

Van 23 december '81 t/m 3 januari '82 is ons kantoor gesloten.

Programma voorts verkrijgbaar bij onderstaande adressen:

Stadsbibliotheek en -leeszaal, Doelenplein en alle filialen

VVV-kantoor, Stationsplein 1 - M.A.I.C.-buro, Koningstraa'i M
Stadhuis, Grote Markt - Wijkcentra in Schalkwijk

Gemeentehuizen en leeszalen in omliggende gemeenten.

In dit programma vindt u ook enkele cursussen te houden in de

Wijkwjnkel Europawijk, Engelandlaan 257.

KAAS-WIJN

\JTomaa
,DELICATESSEN/

aaeriG

KEFiKSTTtAAT 6A ZANDVOORT
tel02507-KMl

JONG BELEGEN 500 gram 4^5
VERSE ROOMKAAS
MET FIJNE KRUIDEN
100 gram If95

OUDE EDAMMER per stuk 9,95

CAMEMBERT 250gram 3,75

UIT EIGEN KEUKEN:

ESCARGOTSEN
CROUTE per stuk 0,95

VERSE KRUIDENBOTER
200 gram 4,95

jVoor de komende feestdagen hebben
I wij weer een ruime keus uit onze

specialiteiten.

Bestel tijdig uw
KAAS - PATÉ - PLATEAU'S
Een avondje „Raclette" ?

Wij stellen de grill en de recepten

gratis beschikbaar.

Geef uw kersttafei een feestelijk

tintje met bonbons van
LEONIDAS

Doosjes in alle kleuren vanaf f. 1 .50.

Heeft u een bestelling, geeft u hem
dan tijdig op ?

La Bonbonnière
haltestraat 39a

zandvoort
Telefoon 15584.

TE KOOP:
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Minimaal f 600,- voordeel bij aan
nieuwe Opel vóórjanuari 1932.

Beslis dus snel'!

Dooreen regelmatige rolski-training

worden uithoudingsvermogen en
bewogingscoördinatiG voor wat betreft

hel langlaufen in de winter goed
bevorderd. Uit voorraad leverbaar:

RofetoTouring
Roleto Training
Roleto race
folski-stokken
rolski-schoenen

SCHAATSEf^
Stalen Noren o.a. Viking -

Ballangrud - IMijdam - Avento.
Kunst- en hockeyschaatsen.
Houten schaatsen en wij

slijpen schaatsen.

Peter Versteege
Haltestraat 18

tel. 02507 -14499

Verkoop en verhuur

van rolski's

KERSTAANBIEDING

Anaïs Spray 16^5 en
10% korting op

Estée Lauder, First, Opium, Paco Rabanne, Nini Ricci, Aramis, Chanel,

Christian Dior etc. etc.

Spaar onze bonnen.

Bij f 100,- aan bonnen, f 3,00 retour.

(Uitgezonderd geneesmiddelen)

Kerstaccessoires vooreen gezellige kerst, o.a.:

KriStaiSen ballen gekleurd en wit

Kerstboomstandaards 7,25
4 prima kaarsen, in div. kleuren 1,75
Tafelkleden, lopers en servetten. Decoraties, kerstmannetjes, huist enz.

Ook het hele Gouda kaarsen assortiment hebben wij in voorraad.

Drogisterij De Gaper
Kerkstraat 36

Moo'w

en veel soorten kerststukjes,

maar ook bloeiende kamerplanten

azalea's, cyclamen en kerststerren

Marcel Schoorl's Bloemenkiosk
Vondellaan, tel. 18111.

ALLEEN DIT WEEKEND!

KERSTAANBIEDING BIJ HET

,KINDERWINKELTJE'

^£?.j"^.^j^.^ 30% korting
(maat 80 t/m 146) merken: Olly, Buffy, enz.

Openingstijden: zaterdag en zondag van 13.W-
17.00 uur.

Tevensprettige kerstdagen en een gelukkig 1982.

't (knJcr) ^Winlicftjc

Buureweg 1-3

ZANDVOORT
Tel. 02507-16580

ORIGINEELHOEFT
NIETDUURTEZIJN

EENVISITEKAARTJE
ISHANDIG ENLAATALTIJD
EENGOEDEINDRUKACHTER.

/^===^

BIJ DE MIC-DRUKKEFfETTE
WORDTALLERLEI
DRUKWERK IN KLEINE
OPUGEN GEMAAKT.

EVENTUEELTERWIJLU
WACHT.

• sticker^
• briefpapier
• lidmaatschapskaarten
• opdiuk op foto's
• wrenskaarten
• menukaarten
• luciferiioekjea
• diversesoorten
reklame-materiaal,
agenda's,memobtocs,
enzovoorts.

• ookeenspeciale
stempel-service

AANBIEDING:

/
's Morgens brengen, 's avonds halen

Pocketcamera llOmetfum 32.50

Tabaksartikelen
Foto/ Film ontwikkelen.
Lotto - Toto en tijdschriften

Fam. Goedhart
Kerkstraat 12, Zandvoort, telefoon 02507-18791

Garage Bite

dr. Schaepmanstr./
hoek Brederodestr.

Telefoon 16768.

Geopend van
7.30-22.00 uur.

Wijwensen al

onze klanten

een fijne kerst

en een
goed 1982.

PEUGEOT

Autobedrijf

'y2[VERSTEEGE

Pakveldstraat 21

2040 AC Zandvoort
Telefoon 02507 - 12345. TALBOT

rectïfflcatie

24 december
zijn wij niet

van 8.00 tot

21.00 uur,

maar van 8.00

tot 17.00 uur
geopend.

Grote Krocht 9-15,

Zandvoort.

Lekker en erg voordelig.

DE KMSHOEK
Haltestraat 38 - Tel. 02507 - 15000.

30 verse

vmnm eieren

3,95
Heel kilo

^iyoordhollandse belegen kaasy

voor

Voor een gezellige Kerst:

bomen, groen, stukjes etc.

BLOEMENHUIS

J.BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 20 60

De specialist voor al uw bloemwerken.
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Donkere dagen voor Hervormde Gemeente

Afkondiging

In het Hervormd Kerkblad van 5

december 1981 werd de navolgende
afkondiging opgenomen, die leidde

tot verbazing, ergernis en ongerust-

heid bij de diverse gemeenteleden
van de Hervormde Gemeente van
Zandvoort. V

Als scriba van onze Kerkeraad vraag
ik uw aandacht voor en medewer-
king aan het volgende: afgelopen
maandag, 23 november 1981, is er

een Kerkeraadsvergadering gcliou-

dcn o.l.v. de voorzitter van de Bui-

tengewone Visitatieprovinciaal, ds.

E. Sneller.

Helaas werd eens te meer duidelijk

dat het niet meer mogelijk is om op
gcpasiee wijze samen te werken bin-

nen de Kerkeraad. Na een ernstige

confrontatie tussen leden van ver-

schillende colleges, heeft de voorzit-

ter, ds. Sneller, deze Kerkeraadsver-
gadering voortijdig gesloten.

Mede hierdoor is hel nu zover geko-
men, dat het voor ds. Mataheru niet

meer goed mogelijk is om zijn werk-
zaamheden ten behoeve van onze
gemeente te verrichten.

Op aanraden van ds. Sneller, èn of
medisch advies zal ds. Mataheru
geruime tijd afstand moeten nemen
van deze onwerkbare situatie.

Daarom wordt u dringend verzocht

om op geen enkele wijze een beroep te

doen op ds. Mataheru; dit lot nader
bericht.'

De diensten in de kerk, die ds.

Mataheru zou leiden, zullen worden
waargenomen door predikanten uit

de buurt.

Voor o.a. het bijzondere pastoraat,

huwelijksinzegeningen en begrafe-

nissen kunt u een beroep doen op de
tweede consulent, ds. W. Dijckmees-
ter, Madelievénlaan 9, Aerdenhout,
tel. 023-240160. Laten we in onze
gebeden ds. Mataheru en alle ge-

meenteleden gedenken, en ons er met
elkaar voor inzetten om zo snel

mogelijk uit deze beschamende si-

tuatie te geraken.

J.D.R. Trappel

ZANDVOORT - De Hervormde Gemeente van Zandvoort lijkt letterlijk te

verlocven in ,,dc donkere dagen voor kerstfeest", want donkere wolken hebben
zich boven de gemeente samengepakt sinds de kerkeraad is afgetreden en de
kcrkcraadsvergadering van 23 november moest door de voorzitter, Buitengewoon
Visitaticprovinciaal, ds. E. Sneller, vroegtijdig worden gesloten.

ZANDVOORT - Trainer Slootmaker
van het Dolfirama lijkt er een pendel-
dienst Schiphol /Eelde, of Zandvoor-
t/ Pieterburen op na te houden. Bracht
hij vorige week een aangespoelde
blauwrob naar dit opvangcentrum, de-
ze week werd dinsdagmiddag om-
streeks halfvier een jonge kegelrob
gevonden,
,,Dit beestje lag op nog geen tweehon-
derd jneter van het Dolfirama op het
strand en verkeerde in uitstekende

gezondheid" aldus Slootmaker, die op-
nieuw via inschakeling van de Zand-
voortse MCer Papa Blanca, binnen de
kortste keren op weg was naar Schip-

hol. In een Cessna werden trainer en
kegelrob vervoerd naar Eelde, waar
medewerkers van het opvangcentrum
Pieterburen gereedstonden de jonge
passagier in ontvangst te nemen. ,,Wat
zou het niet prachtig zijn wanneer ik

die aangespoelde beesten kon houden,
want ik had bijvoorbeeld voor deze
kegelrob ruimte genoeg. Volgens mij

kost dit het Rijk meer, maar ja, wie
ben ik?" aldus Slootmaker.

Het bleek onmogelijk om in een rustige

.sfeer te kunnen vergaderen, de drie

colleges, die tezamen de kerkeraad vor-

men, verschillen zoveel van mening, dat

zelfs een gesprek niet meer gevoerd kan
worden.

Het trieste resultaat hiervan is, dat de
predikant van de gemeente, ds. Mata-
heru. wiens twaalfcnccnhalfjarig

ambtsjubileum vorig jaar rond de
kerstdagen nog zo feestelijk werd ge-

vierd, besloten heeft dat het hem ook
niet mogelijk is in deze sfeer zijn werk
te verrichten. In overleg met zijn huis-

arts en de ,,buitengewoon visitatiepro-

vinciaaf' heeft hij besloten zich voorlo-

pig terug te trekken, om even afstand

van de gehele onverkwikkelijke situatie

te nemen.

Smeulend vuur

Verontruste gemeenteleden hebben
met verbazing in het Her.'oimd Kerk-
blad van 5 december gelezen dat de
scriba van de Kerkelijke gemeente met
vetgedrukte letters het advies geeft:

..Daarom wordt u dringend verzocht

om op geen enkele wijze een beroep te

doen op ds. Mataheru; dit tot nader
bericht!" Een bericht dat afsluit met
een vet uitroepteken.

Dat er iets schortte aan de samenwer-
king van de drie colleges van de kerke-

raad, te weten zeven diakenen, zeven
ouderlingen en zeven kerkvoogden,
was zó langzamerhand wel in de ge-

meentee bekend geworden. Dat het

echter zou uitgroeien tot een ,, regel-

recht schandaal" zo als. een trouw
kerkganger het noemt, dat had nie-

mand verwacht.

Vragen en antwoorden zijn dan ook in

de Hervormde Gemeente niet van de
lucht. Het ,,Waarom?" komt niet goed
uit de verf, en navraag leert bitter

weinig, want de kerkeraadsleden zwij-

gen liever als het graf als hen dat zo

uitkomt.

Desgevraagd zegt ds. Sneller dat' de
voorlopige terugtrekking van ds.'Ma-
theru gebeurd is op eigen verzoek en
niet, zoals wordt gezegd, aan de predi-

kant werd opgedrongen.

Ook het verhaal dat ds. Mataheru ,,te

fdod" zou zijn in de ogen van de

kerkvoogden wordt ontkend.

Jarenlang is de verhouding in de kerke-

raad verslechterd,, jarenlang heeft het

gesmeuld, nu is, nadat de gehele kerke-

raad is afgetreden en niet meer met
elkaar wil communiceren, de bom ge-

barsten en is een afkoelingsperiode

noodzakelijk gewprden.
In Zandvoort heerste voor een predi-

kant een onwerkbare situatie daarom
heeft ds. Mataheru verzocht een paar

maanden rust te mogen nemen, dat is

alles", aldus ds. Sneller.

Vlam in de pan

Ook ds. Mataheru zegt dat de onvrede
in de kerkeraad al jaren smeulde, maar
dat nu de vlam in de pan is geslagen

door aftreding van de kerkeraad.
Volgens de Zandvoortse predikant wa-
ren er regelmatig meningsverschillen,

kleinere en grotere die resulteerden in

een schijnbaar uitpraten, maar niet

vergeten.

moest brengen. Dit overleg is dus
volledig mislukt en ds. Mataheru trok

zich terug.

Hoe verder

Ds. Mataheru moet glimlachen als hij

hoort dat nu reeds gemompeld wordt
,,dat hij niet meer op de Zandvoortse
preekstoel zal terugkeren", dat hij toch

snel zijn emeritaat zal krijgen en ,,dus

wel weg zal blijven".

Het is een bijzonder trieste affaire en
bet spijt mij bijzonder dat het zo
gelopen is", zegt de kleine minzame
predikant van de Zandvoortse kudde.
,,De volgende stappen zijn de verkie-

zing en benoeming van een nieuwe
kerkeraad. Maar dat vergt tijd en de
spanning is om te snijden geweest. Het
was mij echt onmogelijk om straks met
kerstfeest over ,,vrede op aarde" te

prediken, de essentie van het kerste-

vangelie".

,,Een kwestie van christelijke onver-

draagzaamheid dus?"

Op deze vraag heeft de dominee slechts

een triest glimlachje. ,,Dat zou je bijna

wel zeggen" is zijn reaktie. ,, Maar
neen, dat is toch een te boute bewe-

ring. Vergeet u niet dat kerkeraads-

werk vrijwilligerswerk is. Dat veel

mensen dat jarenlang naar beste weten
en kunnen hebben uitgevoerd en dat

het voor hen ook een beschamende
situatie is dat het werk dat zij met liefde

vele jaren hebben gedaan, zo in op-
spraak is gebracht", aldus ds. Matahe-
ru.

De komende kerstdagen en zondagen
zullen predikanten uil de buurt de
diensten waarnemen. Bij huwelijksin-

zegeningen en begrafeni.ssen moet ook
op hen een beroep worden gedaan.
Wanneer alles naar wens verloopt kan
men pas tegen het einde van januari /-

februari 1982 een nieuwe kerkeraad
kunnen installeren, dan ook zal ds.

Mataheru met een nieuwe ploeg aan
het werk kunnen gaan.

Het is nu alleen nog maar te hopen dat

het vuur dat in de Hervormde Gemeen-
te smeulde en uifgrocide tot een uit-

slaande brand, ook louterend heeft ge-

werkt.

Margrcct Ates

Ais één van de oorzaken wordt door
hem genoemd de ontruiming van de
pastorie aan de Kostverlorenstraat en-
kele jaren geleden. Dit was gebeurd op
bevel van één der colleges, terwijl de
anderen niet van tevoren op de hoogte
waren gesteld.

De colleges ieder op zich, functioneer-

den uitstekend, maar samenwerkiiig
tussen deze drie bleek het grote strui-

kelblok te zijn, zegt ds. Mataheru.
Al in het begin van dit jaar werd in een
bepaalde kwestie het oordeel gevraagd
van het ,,Provinciaal College". Er
kwam een uitspraak dat de president-

kerkvoogd misschien niet optimaal kon
functioneren in de Zandvoortse Kerke-
raad, hem werd ter overweging gege-
ven voor een bepaalde tijd af te treden.

De president kerkvoogd ging echter in

hoger beroep bij de ,,Landelijke Com-
missie van Opzicht". Deze commissie
stelde de kerkvoogd in zoverre in het

gelijk dat men van oordeel was dat ,,de

uitspraak te weinig was onderbouwd".
Dus in wezen geen ja en geen nee en
die uitspraak was er de indirecte oor-

zaak van dat de bom barstte.

De kerkeraad trad in zijn geheel af en
er werd een buitengewoon visitatiepro-

vinciaal, ds. E. Sneller, benoemd die

tezamen met een ouderling uit Haar-
lem het vastgelopen overleg en kerke-

raadswagen weer op het rechte pad

Grootscfiee

van leerlin

MTS
KENNEMERLAND - Ook in Zand-
voort zal op 17 en 18 december gecol-

lecteerd worden door leerlingen van de
IJmond MTS uit Santpoort. Dit wordt
gedaan voor een door hen zelfgekozen
projekt van het Jeugd Rode Kruis, dit

jaar is het Peru waar men hulp wil

bieden. Het projekt wordt begeleid en
gecontroleerd ~ door het Nederlandse
jeugd Rode Kruis in Den Haag.
Na het succes met de Nicaraguaanse
leermiddelen-aktie in 1979 en de aktie

voor het eenvoudig medisch opvang-
centrum voor de straatschoffies in de
krottenwijken van Bbgota Colombia,
(de z.g. ,,Camines") en 1980, is nu
voor een soortgelijk krottenwijk-pro-

ject in Peru gekozen.
Het is de bedoeling om de jeugd in de
krottenwijken van LIMA in staat te

stellen zich enigszins te ontwikkelen.
Hiervoor zijn medische begeleiding,

E. H.B.O. -materialen en elementaire

leermiddelen nodig. Tevens is het de

bedoeling, de moeders van deze straat-

schoffies voedsel- en medische voor-

lichting te geven.
De leerlingen hopen dat u, zoals u in

voorgaande jaren deed, ook aan dit

doel wilt meewerken door uw geldelij-

ke bijdrage.

WtM HILDERING MET SCHAKELS:

van amateyri
ZANDVOORT - Het is de grote

kracht van de zeker op klassiek aan-

spraak makende toneelwerken van de
beroemde auteur Herman Heijermans,

onverschillig welke, dat hij met grote

verantwoordelijkheid elke medewer-
kende een geheel zelfstandig karakter

geeft. Het zijn stuk voor stuk persoon-

lijkheden zowel in de grote, als in de

bijrollen. Mensen, die ons iets te zeg-

gen hebben en dat allen doen op de hun
eigene wijze. Dat maakt het spelen van

dergelijke oude werken zo extra moei-
lijk. Maar gelukkig vindt onze Zand-
voortse toneelvereniging ,,Wim Hilde-

ring" in Alie Bol een regisseusse, die

zandvoorts
nieuwsbEad

Kantoor: Gasthuisplein 12,

tel: .02507-17166.

Postadres: Postbus 26,

2040 AA, Zandvoort.

Hoofdkantoor: Dorpsstr.8.

Aalsmeer, tel.: 02977-

28411.

Postadres: Postbus 264,

1430 AG Aalsmeer
Geopend van 8.30-17.00

uur.

Openingsuren Zandvoort: maan-
dag 13.00-16.00 uur; dinsdag

10.00-16.00 uur; woensdag 9.00-

12.00 uur; .donderdag 10.00-

13.00 uur en 14.00-17.00 uur;

vrijdag 9.00-12.00 uur.

Klachten bezorging: vrijdagmor-

gen van 9.00-12.00 uur.

Uiterste inlevertcrmijn redactie

kopij: woensdagmorgen 10.00

uur.

Uiterste inlevertermijn adverten-

ties: woensdagmorgen 10.00 uur.

haar materiaal, waar zij mee werken
moet, door en door kent en dan ook
met grote zorg voor elke rol diegene

weet te kiezen, die naar haar oordeel

daarvoor de aangewezen persoon is,

een grote verdienste op zichzelf. Dat is

ook deze avond weer'gebleken. Prach-

tig kwam het spel tot ons over, tot in de
kleinste details en we hebben ervan

genoten, allemaal, zonder enige uitzon-

dering en een enthousiast publiek be-

loonde het gebodene met ovationeel

applaus, zoals we dat tot nu toe nog
niet meemaakten. In de eerste plaats

gold dat wel voor het overrompelende
spel van Wim Evcleens als de indus-

trieel Pancras Duif, die een figuur op
de planken bracht die de grenzen van

het amateurisnie verre overtrof en
daarvoor dan ook zeer terecht na af-

loop tot tweemaal toe een laaiend

enthousiast publiek tot een ovationele

hulde bracht. We hebben genoten van

dit prachtige toneelspel, waarin een
ieder zich ten volle gaf en waardoor de

kleinste rollen elk een aparte bekoring

kregen.

Zo waren er diverse hoogtepunten in

dit spel. Ik denk aan het prachtig

gespeelde tweede bedrijf in de samen-

spraak tussen Pancras en Mcin Duif,

een juweeltje van actcerkunsi. aan de

vinnige Gerritjc de vrouw van Hein:

Letty Jansen, aan Marianne de huis-

houdster bij Pancras: Gonnic Heier-

man-EngcIkamp, aan koopman Sally

van Henny Hildering, aan het drietal

zoons van Pancras, stuk voor stuk sterk

aansprekende persoonlijkheden, wreed

in hun oordeel en onverzoenlijk in hun

ver doorgevoerde haat tcgén huns in-

ziens bestaande misstanden en niet het

minst aan het meeslepend familiebe-

raad in het derde bedrijf, dat op

kostelijke wijze overkwam. Al met al

een enorm grote prestalie van het grolc

ensemble dat zijn naam als gevestigd

amateurtoneelgezelschap alle eer heeft

aangedaan.

Men zou kunnen aanvoeren, dat een

inhoud als deze naar het rijk van de
nostalgie moet worden verwezen. Toe-
standen als hier omschreven, passen

niet meer in deze tijd, ze zijn reeds lang

de gewoonste zaken in het dagelijks

leven geworden en niemand maakt er

zich meer dritk om, maar het wonder-

lijke van Herman Heijermans is, dat hij

dit alles nog altijd springlevend weet te

houden en er bij een goede opvoering,

zoals hier plaatsvond, iedereen, van

doet genieten. Je wordt er door meege-
sleept, of je dat nu wilt of niet, maar
het feit ligt er.

De amateurs van Wim Hildering ble-

ken dit afgelopen weekeinde tot grote

prestaties op toncelgebied in staat,

afgewacht moet worden of deze her-

haald kan worden in het voorjaar

wanneer men een blijspel zal brengen.

Na afloop was er een grootse huldiging,

veel bloemen en geschenken, met een

dubbele ovatie voor Wim Eveleens. Ik

kan alleen maar opmerken dit was wel

verdiend, hulde.

K. sr.

wandkleecS
ZANDVOORT - Op woensdag 23

december zal 's morgens om 11.30 uur

in het Raadhuis van Zandvoort een
wandkleed worden aangeboden. Dit

wandkleed van mevrouw J. Klaase-

Minkels uit Haarlem werd reeds door
de voorzitter van het gewest Kenne-
merland, mede namens de gewestge-

meenten de gemeente Haariemmer-
meer en het gewest Kennemerland bij

de opening van het nieuwe raadhuis-

complex symbolisch aangeboden. Het
wandkleed ,,De zee" is nu gereedgeko-

men, vandaar de ,,echte" aanbieding

aanstaande woensdagmorgen.

ZANDVOORT - Op zondag 20 de-

cember a.s. verzorgt ,. International

United Ariist" een koffieconcert in het

Bouwes Hotel te Zandvoort. Er zal een

Weens programma vertolkt woden
door Els Zorn, sopraan: Lickelc Ham-
stra, tenor en Bert Koopman, bariton.

De hegeleiding zal verzorgd worden
door de pianist Peter Kranen.

Het koffieconcert begint om 13.00 uur

en de toegangsprijs is ƒ 6,50 inclusief

een kop koffie.
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KENNEMERLAND - Voor het twee-

de concert in de serie C van hel

Noordhollands Philharmonisch Orkcsi
stond op het programma een optreden
van Henk van Ulsen om L'Histoire du
soldat van Igor Strawinsky uit te voe-

ren.

Helaas hccfl Van Ulsen zich terugge-

trokken, doch men heeft de pianist

Martijn van den Hoek bereid gevonden
zijn plaats in te nemen.

Het programma is aldus gewijzigd: het

concert wordt geopend met Ton de
Leeuw's spatial Music nr. 4 ,,Homage
to Igor Strawinsky". Vervolgens speelt

de pianist van Strawinsky ..Capriccio

voor piano en orkest". Na de pauze
speelt het orkest de .symfonie nr. 1 van
Pijper.

Muzikale leiding heeft dirigent David
Porcclijn.

A\anvang 20.1.^ uur. Concertgebouw te

Haarlem op 18 december 1981.

Momentopname uit De Schakels, v.Ln.r. Henk Jansen als boekhouder, Jolamia VerstcegU, de kanUwrbcdicmk. Henny llildcnng

als koopman Sally en l'd Fransen die de rol van zoon Henk Duif vertolkte. Voor de goede opmerker is achter Johindti \ ersleialt

het gezicht van Wim v.d. Moolcn zichtbaar, die een levensechte arbeider op de planken ;<•(«'.(./()(('.• luiropress)

Volkskerstzang
Op maandag 21 december a..<;. wordt
voor de derde keer de Volkskerstzang
gehouden, evenals vorige jaren in de
Van Pagcehal, aanvang 20.00 uur.

De muzikale begeleiding wordt ver-

zorgd door de Brass Band ..Arti et

Religioni" uit Haarlem, onder leiding

van dirigent Berend Schut. Deze band
verleende ook reeds eerder medewer-
king aan de Haarlemse Volkskerst-

zang.

Enkele maanden geleden werd een
beroep gedaan op de Zandvoortse be-

volking om een koor te vormen ter

ondersteuning van de samenzang. Aan-
vankelijk leek het erop dat dit niet van
de grond zou komen maar de laatste

weken namen de aanmeldingen geluk-

kig toe dat al enige keren met een
groep van 40 personen kon worden
gerepeteerd. Het enthousiasme is zo
groot dat dirigent Henk Trommel zich

op verzoek bereid verklaard heeft nog
een e.xtra repetitie in te lassen. Deze zal

worden gehouden op zaterdag 19 de-

cember van 10.00 tot 11.00 uur in de
Jaap Kiewiet Mavo aan de Sophiaweg.
Op 21 december oefent het koor dan
nog om 19.00 uur in de Van Pagéehal.

De schriftlezingen worden verzorgd

door Els Buitendijk, bekend door haar

werk als omroepsier en presentatrice

van radio-programma's. Zij zal tevens

enkele gedichten declameren. Het
Zandvoorts Kinderkoor bezingt op ei-

gen wijze het kerstgebeuren, maar de
hoofdzaak is natuurlijk het samen zin-

gen van vele bekende, oude kerstliede-

ren.

Programma's, levens bewijs van toe-

gang, zijn è ƒ 2,50 verkrijgbaar bij

VVV, Schoolplein 1; Reisbureau Kcrk-
man. Grote Krocht 20 en postagent-

schap „de Boet" in het winkelcentrum
Nieuw-Noord. Voor zover nog voorra-

dig zijn programma's ook verkrijgbaar

op 21 december 's avonds in de Van
Pagéehal. ,

Kerststukjes

Traditiegetrouw organiseert de af-

deling Zandvoort-Beniveid van <U-

Koninklijke Nederlandse Maat-

schappij voor Tuinbouw en Plant-

kunde weer een avond voor het

eigenhandig maken van een kerst-

stukje onder de deskundige leiding

van de heer J. Warmerdam. Kosten

zijn daaraan niet verboden. Dit

geschiedt hedenavond, donderdag
17 december in hotel Keur aan de

Zeestraat. U moet zelf materiaal

meebrengen, (bakje, potje, vaas of

i.d., evenals denncgrocn. mos,
kaarsen, denneappel, oase, mesje,

schaar, binddraad enz.). Bij de

bloemcnhandelaren kunt u ervoor

terecht. Van de kant van de organi-

satoren zal er ook wat groen en

dergelijke te verkrijgen zijn. Maar
er iets moois van!

m-inn

ZANDVOORT - Vrijdagavond 18 de-

cember wordt in de openbare biblio-

theek aan de Prinsesscweg de film Jules

et Jim vertoond. Deze film geregis-

seerd door Frani;ois Truffaud is ge-

maakt naar het boek van Henrie-Pierre
Roché. Het is een gecompliceerd ver-

haal over een onvergankelijke vriend-

schap, het is het werk van een kunste-

naar geworden. Een bekend recescent

.schreef hierover:

Jules et Jim is het verhaal van een
vriendschap, een mannelijke genegen-
heid tussen twee kunstenaars die de
jaren overleeft, bestand is tegen poli-

tieke tegenstellingen, zoals die zich in

de eerste wereldoorlog voordoen en die

zelfs niet ondergaat aan een gemeen-
schappelijke liefde voor een zelfde

vrouw. In de beschrijving van die

vriendschap bestrijkt de film een perio-

de van twintig jaar, beginnend bij een
onbezorgde jeugd van de twee jonge-

mannen in het kunstenaarsmilieu van

Montparnasse omstreeks 1912 en eindi-

gend met de dood van Jim die met
Cathérine (de vrouw) omkomt bij een
door haar gearrangeerd auto-ongeval

op het ogenblik dat in Duitsland Hitlei

aan het bewind komt.
,,Un pur amour 4 trois", heeft de
uitgever van de roman het gegeven
omschreven en Truffaut heeft in een
luchtige verteltrant alles vermeden,
waardoor de ongewone situatie, waarin
de vrienden komen te verkeren iets

stuitends zou kunnen krijgen. Hij heeft

de realiteit van het gebeuren nauwe-
lijks benadrukt en zijn aandacht voor-

namelijk geconcentreerd op de nostal-

gische sfeer, waarin zich het verloop
van een vriendschap voltrekt en aan de
cynische aspecten van de situaties,

waartoe die vriend.schap in uiterste

consequentie voert. Daartoe heeft de
filmer al zijn vindingrijkheid ingezet,

gewerkt met geïmproviseerde spelfech-

nieken en verouderde filmstijlen, jour-

naal-fragmenten ingelast en aan dwaze
invallen toegegeven. ;

Aanvang: 21.00 uur.

De raad vergadert
ZANDVOORT - Op dinsdagavond 22 december 1981 komt de gemeenteraad
van Zandvoort in openbare vergadering bijeen.

De vergadering begint om 20.00 uur in het raadhuis. De agenda vermeldt:

1.- Notulen
2.- Ingekomen stukken: Brief d.^. 18 november 1981 van de minister, van

Landbouw en Visserij over de vaststelling van een gebied als bedoeld in

artikel 3 van de wet agrarisch grondverkeer.

3.- Gemeente- en bedrijfsrekeningcn 1979

4.- Nadere vastsielling exploitatievergoeding t.b.v, Maria.school over 1980
.\- Verhuur perceel grond gelegen aan de Blinkertweg

6.- Bestemmingsplannen: voorbereidingsbesluit Mr. Troelstrastraat 60: voorbe-

reidingsbesluit Natuurgebieden: voorbereidingsbesluit Grote Krocht; voor-

bereidingsbesluit Nieuwstraat 19 (Hulsmanhof)
7.- Circuit-moiie

8.- Kleinvcrbruikerstarieven aardgas per 1 januari 1982

9.- Algemene subsidieverordening specifiek welzijn

10.- Financiële afwikkeling kunstijsbaan Kennemerland
1 1 .- Verkoop verspreid woningbezit

12.- Krediet voorbereiding bouw politiebureau

13.- 22e Wijziging APV in verband met de herziening vuurwerkbepalingen

14.- Ver\'anging materieel dienst publieke werken
15.- Wijziging verordening reiningsrechten en rioolafvoerrecht

16.- Wijziging van do bij de salarisverhoging behorende bijlagen

17.- Wijziging van de vergoedingsregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke

brandweer
18.- Verhoging van de cerecdschaps-, kleding- en rijwieltoelage

19.- Benoeming hoofdleidster Hannie Schafkleuierschool

20.- Rondvraag.

(Ailwrieiilif)

(Uk ih-Sr«orl DLill'iiin CnssclK^ llockï/VVVBO)

Ti^n vviTolii v;n i iiiou\.V(^ ni(iiii^li|ktitHl(':ii voor hi!i-(\itlinusiiU'-tcn:

. kopit'ii 'n n\) (lnhholo snolht'u) v.iii l.ipi' 1 n.i.it t.uH'
,'

- ,inli>ni, ili.srlinrlil!'! iMk, mi .iIüjioIimi van i, ir-i' 1 ('ii l.iiii v"*

'ii'li|k ,ilr.p(>l('n \an l,i!'t- 1 cii !.ip''
.'^

. cw nrr, \n'c\ inoc! tn(M;i'!i]khi.Hl' 'M

wij demonstreren u dit graag.

Peeters Zandvoort B.V.
Hallstraat 56 -Zandvoort -Tel, 02507-1 3618
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ZO PLAATST U UW lyiEUWJAARSWENSI
in het Zandvoorts Nieuwsblad van 30 decennber 1981

B

f35.75incl.btw

B»ll«IJMUi.Mm><lll]<IL]WMlHl»1»W

c

f 17,80 incl. btw

D
f 77,00 incl. btw

K. JANSEN
Sioterweg, Hoofddorp

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar

BON:

ik (cies model: ...

Dit is mijn tekst:

Handtekening:

Onmiddellijk inzenden, doch uiterlijk vóór vrijdag 18 december 1981 aan:

Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12

Zandvoort

Weekmedia
Dorpsstraat 8
Uithoorn

BIJNAGOUDWAT ER BLINKT
BIJ DOUGLAS.

De bijoux van het Amerikaanse
huis Monet zijn beroemd om hun
prachtige ontwerpen en om hun

duurzame, zware kwaliteit.

Monet brengt zowel zeer

modieuze, actuele sieraden als

bekende klassieke die nooit uit

de mode gaan.

Maar allemaal zijn ze krasvast,

gedegen gemaakt, en verguld met
een uniek drie-laagjes systeem.

Dat vergulden maakt Monet lang

niet zo duur als goud, maar wel
net zo mooi.

U moet het zien om het te geloven.

Nog mooi op tijd voor de
feestdagen.

Monet
Na goud komt Monet.

Natuurlijl< bij:

4" A-rr^r-^-

A. J. SCHAAP BV
Haltestraat 10, Zandvoort, tel. 02507 - 12005

Parfums • Cosmetics W^ Accessoires

[la reine) PATISSERIE

Met ingang van 15 januari is er bij ons

plaats voor een gevorderde

leerling-kok

ca. 20 jaar, in jaarbetrekking.

Dhr. van Houten.

KERKSTRAAT 15 - ZANDVOORT
TEL 02507 -12253.

Krijgt u gasten?
Geen bezwaar'
W:j verhuren.

bedden, tafels, stoelen,

glaswerk, porselein enz.

voor elke ge'egenheid I

Ook verhuur van leuke
en praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2,

TELEFOON 12164/13713
Privé na 18 00 uur 16658

Drogisterij

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel. 02507 -161 23

Te koop:

Zanussi

wasdroger

f350,.

Tel. 02507-18553.

Een geslaagd kerstdiner 4
% verzorgd door uzelf, in huiselijke sfeer,. %W met vers wild en gevogelte van ^m m

De Zandvoortse |

Elke werkdag van

hallnegen tol halleen

en van halltwee tot

hallzes geopend

Bovendien zaterdags

vanlO 00 12 00 uur

U bent welkom

TE KOOP
AANGEBODEN

landhuizen, villa's, herenhuizen,
middenstandswoningen, flats,

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaat e. o.

de ridder & strijbis bv
MakelaatJ en taxateurs onroerende goederen
Adriaan Pauwlaan 27 29 ie Heemstede Tel 023 288560'

Poelier

; gUtd^^^

Gebakken en gekookte
mosselen
met kruidenboter, stokbrood en
glas wijn.

Kerkstraat 16, Zandvoort

ONZE DAGSCHOTELS:
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ch
blijft op de kleintjes letten
Grote Krocht 9-15

A.H.'S EXTRA VLEESSERVICE VOOR DE BESTE KWALITEIT:

Chateau Briand - Toürnedos - Gevulde

kalfsrollade - Cotelette Suisse enz enz

Uw bestelling voor 12.00 uur ingeleverd, kunt u dezelfde middag na
16.30 uurafhalen, (niet op donderdag).

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17

2042LTZandvoort

Grote
sortering

kerstkaarten
en acces-
soires

Uw adres

voor:

BOEKEEN

TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOORARTIKELEN
ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOnO

DANDERDAp TOT EN lyiCTZ/^Ef^ VOORDEEL

Originele Tibla|i^n ^ -: ^ m q|-

Borstlappen 11 qi;

Bpsbiefiappen
'

]m ^ ^|-
kilo 19,90::^ .'.

. ...... .:. r.
.

'

;

...:M\\ v^ I öf"5^

'

•-'.t%. ,::;-'"jGrötèKripcht(r»aal^;i!\;.H.)^ ' ''
''

'
; ^V. ,

-

Heemst'eide - Binnenweg 117; Haarlism -IBbtermarkt/hoek Ged.
Oude Gracht'-;J.uli^napark 64 ;{Crün]6straatK - ^ijlweg'lOZ: HiUeigon^

Hdofdstraii'ï 83; 'üsse - Winkelcentrum Blbkhüis 18. ' -T' *

lEen nieuwe, moderne bril
betekent vaak een ander gezicht, een

,nieuwe persoonlijkheid. Betekent ook
^méér dan een modieus kledingstuk.

,i',Een bril draagt U immers elke dag. In

^^öiiionze bij-de-tijdse-kollektie vindt U
jprec/es de briJ die U flatteert. Zeg
jmaar wat U wenst: hip of klassiek,

^charmant of een beetje intellectueel,

elegant of sportief. Of wilt U het com-
fort van een lichtgewichtbril? Komt
U eens kijken en passen ? Wij hebben
wellOO gezichten voor U in huis!

OOGMETING MET MODERNE RODENSTOCK-APPARATUUR

OPTIEK IGER
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Telefoon 02507 - 14395.

Gediplomeerd opticien.

Leverancier van alle ziekenfondsen.

Vrijdag koopavond.

Gran Canaria
Het winterse weer zo we dat momenteel beleven, gaat als regel erg snel

vervelen.

In de maanden januari en februari is het dan voor ons Nederlanders een
zalig idee om een paar weken de zon te kunnen opzoeken.
Een betaalbare vakantie in die maanden naar een zonzekere bestemming
is de Gran Canaria.

Hotel-Parque Tropical wordt door ons bijzonder aanbevolen. Prefereert

u echter een bungalow of een appartement, kunnen wij u Barbacan van
harte aanbevelen.

Loopt u eens even bij ons binnen voor nadere informatie.

reisbureau
louringearvertiuur mmn
Grote Krocht 20, telefoon 12S60-13203

hnnH mot Ingang van dozo woefc

ANDERE OPENINGSTIJDEN
die luiden als volgt van maandaq t/m vrijdag v....

8 30-12.30 uur en van 13 00 tot 18 00 uur, zaterdag

van 9 OOiut 13 00 uur

Grote Krocht 21 • Telefoon 12S74

..jmy\^.l *VöOjj tf *K^Kn

voor de winter(sport) met V-hals of ronde
hals vanaf

m div. kleuren en dessins.

^ida èrometmade
Grote Krocht 19

Blijft u met de kerst thuis, maak het

dan gezellig in huis met kerststukjes,

bloeiende planten en snijbloemen van:

^ 'ERICA'
GROTE KROCHT 24 - ZANDVOORT

Alle

knickerbockers

f 10,- korting

Mrijetijdsmode
6rote Krocnt?)^, Zandvoort

en Zeestraat 24, Beverwijk

en watüer I
mee kuntdoen§
metde Kerst!
En da 's héél veel als maaltijd, in H
gerechten, tussendoor, als kaaskado m
Tromp Kaasspeciaalzaak - met 260 H
soorten uit binnen- en buitenland - ^^

helpt u op weg met gratis tips. ^
recepten en proeven' Nu snel naar ^Ê
Tromp voor 'n smakelijke Kerst met

j * / Ij^^^ kaas. Vele aanbiedingen zoals H
GuS dnctere kücis camembert de tromp / 4. 74 3,75m

I

Cronjéstraat 87, Haarlem bRielincet. lOOg 1,98

Gr. Krocht 5, Zandvoort MEIKAAS, pond iZ- 2ePONDHALVE

KADOTIEK

De Schatkist
Grote Krocht 15

Groot
assortiment

kerst-

spulletjes

aparte

kerstkaarten

en leuke

kaarsen

Rijwielhandel BOS
voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kafkhoff,

fl/Iotobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KIS-sleutelservice

en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27. telefoon 12954.

Diepvries

êèndags-kuikens

voor de poes, niet m
een bonk, maar los.

20, 50 en 100 stuks.

Dierenspeciaalzaak

WEZE[\IBEEK
Grote Krocht 28

Zandvoort.

Voer voor de buitcnvogcis

^ Vetbollen

* Pinda's
z¥i Pindanetjes

* Buitenstrooivoer

DIERENSPECIAALZAAK

Grote Krocht 28, Zandvoort

^ VOOR DE FINALE VAN UW KERSTDINER HEEFT AART VEER EEN GOED IDEEI

i

? IJSTAARTEN rijk versierd

ROOI\^IJSl2smaken

PUDDING BAVAROISE div smaken

CHIPOLATA TULBANDEN IN MARASaüiNSAÜS

I

Grote Krocht 23 -Telefoon 14404. *

MATRAS
15 cm dik, 80 X 190 cm

149,-

HETKASTENHUIS
Grote Krocht 2S.

talefoor 17751.

TÉ HUUR:

gemeubileerde

kamer
Te bevragen bij:

02507-16033/1 51B2.

Drogisten) Relorin

MOEREAIBURG
Gespecialiseerd in

DIEETARTIKELEN
voot suikerpjKenten

en zouiloos

HaltcstraotS
ZANDVOORT

Tol 02507 1 61 23

Foto Quelle

Conifjluet toto /l lm

abSOftiniuril voütciüiicj

afdrukken en

ontwikkelen

DROGISTERIJ

MOEREIMBURG
HaltestroatS,

Zandvoort

*4j.»fc.*fe^ .»<t J»te .»'* .»^te *<fc S'Vf J»4i J>^ jKt -5»^*te^fc^^ »Mf i5<c^ #>« «SJf 5WS-ïW *>« ^«- ^<f ^Mf5Wf ^W- ^fS-^W-

Geefuw kennissen iets aparts

met defeestdagen.

Een CADEAUBON van:

f Myrna Bmynzeel %
f

u
$£.*^jW*^fc Jffc .*'* .!»4i J>«t JMf J^«^ jMcf<J JfV^*V .^.
1^!? 554f^*? >M>fW ^<f ^«- ^«^^<f^^ ^'f ^^^ '>*f 'HC^^^*

Gcdipl. schoonheidsspecialiste f^.

(Stivas)

Nu ook buiten de gewone behande-

lingen: Propii-behandeiing

voor progressieve en duurzame

ontharing. Behandeling na afspraak.

KOSTVERLORENSTRAAT 89

Tel. 14692,

A.J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR
Bedrag

5 000.-

10 000.-

15000-
20 000

25 000.-

48
mnd
151 31

289 87

428 42
566 98
705.54

bO
mnd.
130.29

247 87
365 45
483 03
600.61

184 87

270 99
357 11

443.23

120
mnd

163 87

239 50

315 14

390 77

i hypotheek tot 125% mogelijk
Informeer eens'

„«s^ Helmerstraat 11 - Zandvoort.
'^y telefoon 02507 - 12150.

Prins Hondrikkade 161 - Amstordam
telefoon 020 - 223456.

Openbare Bibliotheek

Zandvoort

Prinsesseweg 34
2042 NH Zandvoort
tel. 02507-14131

In verband met de komende
feestdagen is de fonotheek
geopend op.

mdcinüdy21 decembor
19 00-21 OOuui

woensdag 23 december
15 00 -17 00 uur

19 00-21 00 uur

maandag 28 december
19 00-21 00 uu.

woensdag 30 december
15 00 17 00 uur

19 00-21 00 uur

G. Kol
Schuitengat 7,

telefoon

13212
auto-brandleven

alle verzekeringen

Grote 8 hoekige eiken

plavuizentafel

650, Weekendreklamo

595,-

KETKASTENHUIS
Grote Krocht 25,

loleloon 17751

TE KOOP:
2 grote rotan kuip
stoelen met ligbank on
losse kussens, tegen
elk aannemelijk bod
s Morgens vóór 9 00 uur
of s avonds na 19 00
uur Telefoon 16604

Wio hoeft mijn

gouficn slaven-

armband gevonden
laondcnken)? dec
verloren m Zandvoort
Torug te bezorgen
tegen beloning tel

15422
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DIAMANTEN JUBILEUM WORDT IN 19S2 GEVIERD

Zandvooitse reddingsbrigade na

zestig jaar nog springlevend!
ZANDVOORT - Het komende jaar /al

de Zand^'oortsc Reddingsbrigade haar
zestig jarig bestaan vieren. Een jubi-

leum waaraan men niet onopgemerkt
voorbij wil gaan, iets dat trouwens niet

goed mogelijk is, want het Zandvoortsc
strand in de zomermaanden is niet

denkbaar zonder de leden van deze

brigade.

Opgericht op 27 maart !922 door ds.

P.M. Posthumus en de progagandist

van de Koninklijke Nederlandse Bond
tot het Redden van Drenkelingen, de
heer A.J. Meyerink. heeft de reddings-

brigade in de loop der jaren al heel wat
mensen van een wisse verdrinkings-

dood gered.

,,Ik Weet het niet zeker, maar er was
destijds in Noordwijk een aktieve pro-

pagandist voor het oprichten van een
bewakingsdienst langs de kust, ik meen
dat hij Jan van Kan heette, die in

Noordwijk al in 1921 de grote stimula-

tor was achter de plaatselijke afdeling

daar. Deze man was van mening, en
terecht, dat langs de hele Nederlandse
kust dergelijke bewakingsdiensten

moesten worden ingesteld. Mede daar-

door kwam dus in 1922 ook in Zand-
voort de reddinsbrigade van de grond",
vertelt Tom de Roode de huidige secre-

taris van de brigade.

Lang geleden

Hoe men in vroeger dagen de drenke-

lingen uit het water haalde is niet

precies bekend. Wel weet De Roode
dat de KNZHRM er een grote rol bij

vervulde, en dat ook de vroegere vis-

sers vaak mensen in nood van de
vissersschepen haalden. ,,lk weet niet

of het waar is, maar het is wel voorge-

komen, volgens de overleveringen, dat ,

ze de mensen van boord haalden, op
het strand zetten en dan als de weerga
terug gingen naar de aan de grond

gelopen schuit om te zien of er nog wat
te 'jutten* viel. Waarschijnlijk een ver-

haal dat niet op waarheid berust, maar
denkbaar is het wel", aldus de Roode,
die uitlegt dat de oprichting van de
reddingsbrigade hoofdzakelijk was be-

doeld voor de 'baders' zoals de zwem-
mers in de dagen van 1922 nog werden

genoemd.
Met het toenemen van de badgasten

werd ook de behoefte gevoeld deze
mensen, waarvan velen de zwemkunst
niet m^achtig waren, veiligheid te bie-

den, een opzet waar men in al deze

jaren volkomen in is geslaagd.

Materiaal

Begon men in 1922 met een linnen tent

op het strand, al vrij .snel werd deze
vervangen door een reddingspost op
palen. Eerst alleen in Zuid, later ook in

Noord. Deze reddingsposten waren de-

montabel en werden aan het einde van

het seizoen weer afgebroken.

Gelukkig kunnen de huidige posten

blijven staan. ,,Ik geloof dat dit niet zo

is langs de hele Nederlandse kust. Wij
verkeren hierbij in een uitzonderings-

positie. Ik moet er ook niet aan denken
dat de posten ieder jaar afgebroken en

weer opgebouwd zouden moeten wor-

den. Wél is de (X)st 'naaktstrand' mo-
biel, wij noemen dat een 'mooi weer
post'. Deze komt veel later in hel

seizoen in gebruik, en is ook het eerste

weer gesloten. De overige posten, dus
Ernst Brokmeier en Piet Oud, worden
al op drukke zondagen in het vroege
voorjaar en late najaar bemand wan-
neer het goed weer is. Ook op zaterda-

De zwemoefeningen in Stoop'sbad waren voor de oorlog wekelijkse evenementen. Met allerlei verhikels (oog men'naar Overveen'.

Op de foto de start van de deelnemers op het Slalionplein. Inde linkerauto aan het stuur LJ. Rinkel sr., in de rechterauto o.a.

corpschef van politie F.B. Lovinken CA. Gunters op de vrachtwagen o.a. Jb. Termes. Tegenwoordig wordt op donderdagavonc ,

in De Duinpan gezwommen van 19.00-21.00 uur.

Opleiding brevet 1 lot 5 van 19.00-19.40 uur. Brevet 6 en diploma binnenwater A en B van 19.40-20.20 uur. Gevorderden vai
jj

gen is er altijd wel iemand in de post 20.20uurlol21.00uur. lndewinlermaandeniserookeenEHBO-cursus,deze wordtgehoudeninhelGemeenschapshuis.Jeugti

liil

'iiliSl

W^

:^;|p

??^-?i'^''

;Óv'^^;y.

W0' ï

aanwezig. Ons seizoen start nu al in

mei. Dat kan omdat veel scholieren,

bijvoorbeeld eindexamenkandidaten al

heel vroeg vakantie hebben, eind mei.
Je kunt dan ook rustig zeggen dat de
posten vanaf mei tot september continu

bemand zijn", aldus De Roode.

wie o wie?

Het blijkt dat het nimmer een pro-

bleem geweest is vrijwilligers voor dit

werk te krijgen. In de loop van zestig

jaar is de Zandvoorter zo vertrouwd
geraakt met het lidmaatschap van de
reddingsbrigade, dat men altijd genoeg
leden heeft gehad. Kwam grootvader
nog met de hoed op regelrecht uit de
kerk op zondag naar het strand, de
kleinzoons zijn ondertussen al jeugdlid

geworden. ,,Prettig is dat van onze
brigade vogels van diverse pluimage lid

zijn, en dat er nooit een wanklank
wordt géhoord."
Momenteel kent men 473 leden, waar-
van 215 leden beschikken over 767
reddingsdiploma's. Wanneer je 13 jaar

bent en in het bezit van de zwemdiplo-
ma's A en B kun je al jeugdstrand-

wachter worden, dan mag je meelopen
met de 'grote jongens'. Vanaf 15 jaar

EHBO-cursus wordt gehouden in het zwembad „De Duinpan" op donderdagavond.

Kontakten voor dejeugd 's winters een filmmiddag en in het zwembad diverse evenementen. Voor de ouderen een feestavond ;}

wordt er in landelijk en districtsverband deelgenomen aan wedstrijden enjeugddagen. Elke eerste zpndag van de maanden oktc y

tot mei is er koffiedrinken op post Piet Oud (noord) van 11.00-13.00 uur.

Een van de huzarenstukjes van de reaaingsbrigade uit het verleden.

Op 30 april 1951 stortte een luchtballon in zee. De inzittenden, Ninny Boesman en Godfried Bomans werden door leden van de

reddingsbrigade gered. Op de foto ziet u het aan wal brengen van Bomans, op wie nog kunstmatige ademhaling moest worden

toegepast.

Evenementen

programma
9 januari: Nederiandsc kampioen-
schappen EHAD-wedstrijden, plaats

zwembad De Duinpan.
26 maart: Jubileum ledenvergadering,

plaats gemeenschapshuis.
27 maart: receptie, plaats gemeen-
schapshuis.

27 maart: Jubileum feestavond, plaats

gemeenschapshuis.
april ??: Opening loods ZRB, plaats

Marisstraat.

17 april: Jeugddag, plaats Zandvoort
en omgeving.
8, 9 en 10 juli: nationale roeiwedstrij-

den, plaats voor de reddingspost,Ernst
Brokmeier.
7 augustus: nationale zeemijl zwem-
>yedstrijd, plaats voor de reddingspost,

Piet Oud
13 augustus: Presentatiedag, plaats

zwembad De Duinpan.
4 september: Nationale bondsstrand-
dag, plaats voor de reddingspost van
Ernst Brokmeier.

kun je je strandwacht 'A' diploma
behalen, terwijl vanaf 16 jaar het 'B'

diploma behaald wordt. Daarbij is dan
inbegrepen het EHBO-dipIoma, zodat

deze leden beschikken over een geldig

EHBO-bewijs.

Materiaal

Men begon in 1926 met een roeiboot

(vlet), tegenwoordig beschikt men over

drie brandingsboten met snelle moto-
fen, twee rubberboten, drie vletten

allen voorzien van een buitenboordmo-
tor, één landrover en de diverse mate-
rialen die men tegenwoordig in een
reddingspost mag verwachten, zoals

een .mqbilofooninstallatie.

,,Er worden 'vel een spottende opmer-
kingen gemaakt wanneer de jeugdle-

den moeten oefenen bij slecht weer in

een roeiboot, maar toch is dat belang-

rijk. Het is niet zo dat je als 'stoere

bink' van amper vijftien op de zee mag
crossen met een boot van de reddings-

brigade. Het leren omgaan met het

materiaal is bijzonder belangrijk. Wan-
neer je een kruller in je nek krijgt bij

de banken dan ga je gegarandeerd om.
Het vereist meer ervaring dan je zou
denken", aldus Tom- de Roode.

Surfers

Gestart als een reddingspost voor ba-

ders, in de beginjaren verdronken er

toch nog zo-'n vijf personen per seizoen,

heeft de reddingsbrigade nu meer funk-

tie van een 'hulppost' gekregen. De
jaarrapporten waarin de diverse aktivi-

teiten worden vermeld, liegen er iti dit

opzicht niet om.
Veel verdwaalde kinderen worden ge-

bracht, en men weet bij kleine ongeluk-

jes de weg naar de reddingsposten voor

EHBO-hulp uitstekend te vinden. ,,Ik

heb wel eens gehoord dat wij fungeren

als een assistent-politiepost, maar dat is

wel wat overdreven", aldus de secreta-

ris.

Veei hulp wordt ook verleend aan

zeilers en surfers. Opvallend is ook hoe
vaak de brigade in aktie is gekomen dit

jaar om surfers weer veilig aan het

strand te brengen. Bovendien behoe-

veti deze in sommige gevallen ook
nazorg die op de posten wordt ver-

leend, omdat hier veel uitputtingsge-

vallen voorkomen.
Dit is ook één van de redenen dat men
bij de reddingsbrigade graag enkele

overlevingspakken voor de leden wil

aanschaffen. Deze zijn nog al kostbaar

maar staan wel op het verlanglijstje van

de jubilerende reddingsbrigade.

Jubileum

Door het huidige bestuur zijn een
aantal brieven verzonden naar andere

verenigingen, bedrijven en instellin;

gen, waarin aandacht wordt gevraagc

voor het zestig-jarig jubileum.

De Zandvoortse Reddingsbrigade]
heeft altijd op de kleintjes gelet, al;

men voor de keuze stond „een vereni-

gingsfeest of de aanschaf van vijf red-

dingsvesten, dan ging het laatste voor.'
j

Het zestig-jarig jubileum wil men ech-

ter wel met enige luister vieren, daar-
j

om is er. een jubileumbanknummei

'

namelijk: Rabobank Zandvoort: reknr
j

32.63.11.629 t.n.v. Jubileum ZRB. (M -i

van Duijn-Alberda).
j

Opgesteld voor al diegenen die et^r]

kleine bijdrage wil storten. De exp' i-

'

tatie wordt voor 100% gesubsidie -v
,

door de gemeente, maar de aans '-
J

van materiaal, zoals tafels, stoelen, e J|
eenvoudig koffiezetapparaat etc, di

''

f

aan bestaat .gebrek. Veel zaker .ii;J

dringend aan vernieuwing toe. Mi ^
hoopt bij de jubilerende brigade d-ii
veel Zandvoorters zich hun tijd bij u^*
brigade nog kunnen herinneren. Al; Jl

dank heeft men een aantrekkelijk 1

feestprogramma opgesteld dat ovei I

1982 gespreid zal worden gevierd.
;i

Gedurende de zomermaanden wordt •

door de reddingsbrigade zq vaak de ;]

helpende hand geboden, dat ook Zand-
|

voorters bij deze jubileumviering de i

helpende financiële hand zouden mo- i

gen uitsteken. ,. ^ -^
j

!>JiaTgTset Ates '

Hors
d'Oeuvre
varié

RESTAURANT

T BOECKANIERSNEST
RUIM PARKEERTERREIN
ZANDVOORTSEIJkAN 187

ZANDVOORT
TELEFOON 02507 -12401.

SSBS^SSSSC

a^^^^^%a[

m
Marja en Piet wensen klanten, familie en vrienden,

fijnefeestdagen en een goed 1982

Hoek Van Lennepweg en Tollensstraat - Tel

#t

^J^ubrovnlk

JANSSTRAAT 44

HAARLEM
TEL023-32»09

ZEESTRAAT 41

ZANDVOORT
TEL. 02507-15110

5£erdfmeHu 1981

Pelecè Palacitika

•
Goulashsoep

*
Messana Messo
(4 soorten vlees)

met garnituur

•
Kerst Sladoled

*

Koffie naar keuze
Kntsca Cava

of
Hollandse koffie met dana

of
Turkse Cava

k
fSO,-

en speciaal voor deze feestdagen

voorde kinderen:

kerstmenu 3 gangen incl. drankje f 2S,-

Om beperkt aantal tafeltjes

reserveren aanbevoicn.

.'^)

..••>

EERST LEKKER ETEN..
Chinees Indrsch Restaurant

HONG-KONG
t J'S -^ t-
Haitestr. 69 hoek Zeestr.

Zandvoort tel. 02507-17897

SPECIALE AANBIEDING

Indische rijsttafel
+ koffie, per persoon all-in

f 15,00
Diner afhalen boven f 35,00

GRATIS FLES WIJN

Paviljoen ,,De Vijverhut''
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. 1 25 38

voor
s/eervolk

Jeestdagen

Restaurant Weers
Boulevard Barnaart12,
Zandvoort-Noord.

I
Voor een gezellig sfeervol etentje]

Voor recepties en
dagvergade.ringen (i 20 personen).

Ie en 2e kerstdag

speciaal kerstdiner

ƒ 65,-
Tijdig reserveren.

Voor inlichtingen en/of reserveringen
telefoon 02507 -18588.

Restaurant

FLIPPER
Passage 38-40

Telefoon 14981 of 15781

Beide kerstdagen

geopend.
Met onze bekende wild- en vleesspecialiteiten

Tijdig reserveren.

g n.
M ,'P

Garnalencocktail
Kerstmenu

Heldere ossestaartsoep

Pasleitje

Fazant ofhaas
Garni mei div. verse groente

f 65.00 P-P-

Kinderen tot 12jaar f 45.00

Gelieve tijdig te reserveren.

^ ^^^2,
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SPORTING CLUBZANDVOORT VIERT

PAGINA

IS^ARIG BESTAAN

ecreaties

blijft popu
Zandvoort - Deze keer vierde de Sporting Club Zandvoort haar luslnim niet met
een receptie of feestavond, maar met een speels en geslaagd badmintontocrnooi in

de Pcllikaanhal op zondag 13 december. De vijftig deelnemende koppels werden
vlak voor de aanvang door loting vastgesteld en na vijf uur vaak uitstekend spel

bleek het duo Marjanne de Grebbcr - Ruud Jochems in de finale net Iets sterker

dan het koppel Hcima Giebels - Rob Plevier. In de eindstr^d van de
vcrliczersrondc wonnen Corrie ter Braakc - Peter Bouman van Sictske Viveen -

Martin Mcnks.

,,Dic uitslag is natuurlijk helemaal
niet belangrijk", betoogt voorzitter

Dirk v.d. Nulft na afloop van het

evenement. ,,En ook bij deze be-

scheiden viering van ons 15-jarig be-

staan is weer gebleken, dat onze
leden dezelfde instelling hebben. De
doelstelling van onze club is de leden
onder bevoegde leiding en in een
ontspannen sfeer lichamelijk te acti-

veren. Het recreatieve is altijd num-
mer één geweest, de wedstrijdsport

sprak ons minder aan. Daarom heb-
ben We in de loop der jaren ook
diverse activiteiten, waarin het prcs-

tatieve de boventoon kreeg, min of
meer afgestoten."

Als voorbeelden noemt v.d. Nulft de
basketballers, volleyballers en wed-
strijd-badmintonners, die als Lions.

Sporting-OSS en Lotus zelfstandig-

heid kregen en nog steeds een
bloeiend leven leiden. Ook het jaar-

lijkse zaalvoetbaltoernooi blijkt in de
boezem van de Sporting Club te zijn

geboren.
,
.Binnen 10 jaar was het

met bijna 60 teams uitgegroeid tot het

grootste toernooi in Nederland en

toen vinden we het tijd worden het

aan Zandvoortmeeuwen over te dra-

gen", aldus luchtmacht-sportinstruc-

teur v.d. Nulft. „We bepalen ons nu

volledig tot het recreatieve badmin-

ton, in welk verband onze bijna

tweehonderd leden ongeveer twee-

duizend onderlinge wedstrijden spe-

len. Jammer dat we door gebrek aan

, zaalruimte nog steeds eeri wachtlijst

hebben en niet kunnen voldoen aan

de vele aanvragen uit Zandvoort en

omgeving."
Uit het verhaal van v.d. Nulft blijkt,

dat hij de stormachtige groei van zijn
' club vrijwel van het begin heeft mee-
gemaakt. ,,Lerraar lich. opv. Fekke
Boukes richtte de Sporting Club in

1966 op in samenwerking met Cor
Korver. Kort daarop kwam ik erbij

en we startten destijds in de huidige

gymzaal aan de Prinsesseweg met
badminton, volleybal en basketbal.

Die zaal bleek echter veel te klein

voor de grote toeloop van leden en
het initiatief tot bouw van de sporthal

werd genomen. Toen die er in 1968
stond, begon de groei van Sporting

eredmsii
ZANDVOORT - Op een be-

srteeuwd, maar uitstekend bespeel-

baar veld ontving Zandvoortmeeu-
wen zondagmiddag het in de eredi-

visie zeer goed geklasseerde, Haar-
lem.

Reeds na 4 minuten scoorde Haar-
lem de eerste treffer door een kop-
bal van Böckling na een handig

genomen vrije trap van Gullit.

Hierna ontspon zich een aantrekke-

lijke wedstrijd, waarin Haarlem een
duidelijk veldover\vicht kreeg, maar
geen kans zag de uitstekende defen-

sie van de Zandvoorters te passe-

ren.

Met snelle uitvallen probeerde
Zandvoortmeeuwen de score gelijk

te trekken, wat echter niet lukte,

waardoor een ruststand bereikt

werd met 1-0 voorsprong voor de

Haariemmcrs.
Na de hervatting kreeg Zandvoort-

meeuwen in de tweede minuut een

strafschop toegewezen.

Keeper Metgod was nl. na de rust

vervangen door De .Tong; Dit was

niet aan de .scheidsrechter gemeld.

Toen De Jong na een aanval van de

Meeuwen de bal in het strafschop-

gebied in de handen nam, tloot de
scheidsrechter voor hands en legde

de bal op de stip.

Grote consternatie bij Haarlem,
maar Rob Büchel bleef geconcen-

treerd en benutte de strafschop

koel. Zandvoortmeeuwen kreec

m verslaat

H1em
meer vat op het spel, wat in de
twintigste minuut leidde tot een 2-1

voorsprong. Duncan Pratt gaf een
prachtige pass op Marcel Schoorl,

die, staande tussen twee Haarlem-
spelers, de bal met de borst mee-
nam en de uitlopende De Jong
beheerst passeerde.

Eddy Vastenhouw had de treffer,

die Johan CruyFf bij zijn rentree

tegen Haarlem maakte, goed bestu-

deerd, want in de dertigste minuut
scoorde hij na een keurig aangege-

ven bal van Marcel Schoorl op
identieke wijze en bracht Zand-
voortmeeuwen op een ongelooflijke

3-1 voorsprong.

Haarlem probeerde er van alles aan
te doen om hier verandering in te

brengen en had ó minuten voor tijd

succes door een doelpunt van we-
derom Böckling. Verder kwamen ze

niet, want vlak voor tijd stelde Ed
Steffers met een prachtige safe de
zeger zeker. Zo bond Zandvoort-

meeuwen na overwinningen op de

hoofdklassers Zeeburgia (3-2) en
Hilversum (2-1) nu eredivi.sieploeg

Haarlem aan zijn zegekar. Hulptrai-

ner Jan Jongbloed van Haarlem had
het er moeilijk mee en zei: ,,Zien

jullie maar kampioen te worden,
dat is veel belangrijker".

Wie weet, wat er gebeuren gaat. Als

de Meeuwen zo blijven spelen en de
mondjes dicht weten te houden,

kunnen ze nog ver komen.

ZANDVOORT - Onder grote belang-

stelling werd donderdag jl. begonnen
met de jaarlijkse onderlinge wedstrij-

den van OSS in het gymnastieklokaal

van de Oranje Nassauschool.

wonnen
ZANDVOORT - Donderdag 10 de-

cember 1981 werd in Hillegom de

belangrijke zaalvoetbalwedstrijd ge-

speeld tussen De Plumbcrs (Zand-

voort) en het team van Vermeer (Hille-

gom). Waarschijnlijk speelde de kou

de Zandvoorters parten, want binnen

10 minuten hadden de. Hillegommers

een 2-0 voorsprong en alhoewel De
Plumbers steeds beter op dreef kwa-

men was het toch een feit dat de

bezoekers met een 3-0 achterstand de

kleedkamers konden opzoeken voor

het nuttigen van de thee.

Kort na de rust maakte Willem van

Soolingen uit een penalty hel- eerste

tegendoelpunt en uit een tweede toege-

kende penalty scoorde Piet Schollcnlo

nummer 2. Dit stimuleerde de Zand-

voortse ploeg en met nog één minuut te

spelen wist de geblesseerde Robin

Koopman de gelijkmaker te scoren en

met nog slechts 20 seconden voor de

boeg slaagde Peter Koopman erin de

spannende tweede helft van deze zaal-

voetbaiwcdsirijd in het \oordccl van d<

Zandvoorters te beslissen 4-3.

Er waren 3meisjesgroepen die oefenin-

gen uitvoerden op de lange mat, de
evenwichtsbalk en de springkast. De
leiding berustte in handen van mej.

Boon, geassisteerd als juryleden door

de dames Vooistra en mevr. Stapel.

Van de jongste meisjes kwamen de
navolgende voor de medailles in aan-

merking:

Eerste groep:

1. Claudia Riemersma, 22,5 pnt.; 2.

Ilse Meijer, 22,3 pnt.; 3. Therence de

Winter, 22,- pnt.

Tweede groep;

1 . Helen Plan'tenga, 22.4 pnt.; 2. Pascal

Clilttur, 21.5 pnt.; 3. Jeanine Mole-
naar, 20,8 pnt.

Derde groep:

1. Reina Staab, 22,4 pnt.; 2. Marja
Kreijger, 21,8 pnt.; 3. Winnie Koeze,

21,4 pnt.

Bij de oudste meisjes waren de uitsla-

gen als volgt:

Eerste groep;

1. Nandy Grocnestein, 15,4 pnt.; (rest

groep door ziekte of anderszins afwe-

zig)-

Tweede groep:

1. Pascal Boom, 23,3 pnt.; 2. Inge

Stobbelaar, 22,6 pnt.; 3. Daniclle v.d.

Meulen, 22.2 pnt.

Derde groep:

I. Jac. Veldwijk. 23,- pnt.; 2. Jeanmc

Stobbclaar. 22,1 pnt.; 3. Brigitte Loos,

21.8 pnt.

Na afloop van de jongste en van de

oudste rncisjeswcdsl rijden reikte voor-

zitter de medailles uil

Club pas goed.
Het sportleiders-koppel v.d. Nulft -

Boukes zette in de loop der jaren nog
meer aktiviteiten op het recreatieve
sportvlak op touw. Er kwam een cir-

cuitloop, de National Veteranen-vol-
leybalkampioenschappen werden een
jaarlijks evenement en men bezorgde
Zandvoort een plaats in het spectacu-
lair Zeskamp- en Spel zonder Grcnzen-
gebcuren. Ook in de oprichting van de
Sportraad, de plannen voor het zwem-
bad en voor het hippodrome had de
.Sporting-leiding een aktiverend aan-
deel.

Voorzitter v.d. Nulft toont zich na het
feestelijk, toernooi, dat uitliep op een
spontaan feestje en een dito huldiging
van de bestuurders, een tevreden man:
„Uit de trouw van onze leden en de
blijvende wachtlijst blijkt, dat we een
formule hebben ontwikkeld, die de
mensen aanspreekt. De meesten zijn al

meel dan tien jaar lid en we konden
zelfs zeven leden huldigen, die vanaf de
oprichting van de partij zijn. Dat zijn

Riny Boom, Maaike Leyenhorst, Elly

Keizer, Tiny v.d. Nulft, Wim v. Duyn,
Rob Dröse en Jan Keizer. Of wc
doorgaan? Uiteraard - we hebben een
fijne club met gezellige mensen, die

wekelijks een stevig partijtje tegen de
shuttle slaan; Niet om per sé te winnen,
maar omdat ze weten, dat het goed
voor hun lichamelijke en psychische
conditie is. Zondag bij ons jublileum
hebben we weer duidelijk ervaren, dat
we op de goede weg zitten en daarom
gaan we ook vol goede moed het
volgende lustrum tegemoet."

Meisjes van de Nicolaasschool in de aanval tegen het team van de Hannie Schaftschool. Het laatste team zou uiteindelijk winnaar worden

bij de meisjes. foto Europresi
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ZANDVOORT Zaterdag 12 de-

cember is er in de Pcllikaanhal een

verwoede strijd geleverd om de wis-

selbekcr van het baskclbalUoernooi,

voor basisscholen.

De meisjes van de PlesmanschonI,

vorig jaar nog de trotse winnaars van

de wisselbeker, moesten deze dit jaar

afslaan aan de Nicolaasschool. die

als beste uit de eindstrijd kwam.
De wisselbeker gaal namelijk naar
de school die in de totaalstand met
het jongens of nieisjesteam de hoog-
ste stand inneemt. Wel dat werd dit

jaar hel jongenstcam van de Nico-

laasschool, de meisjes van de Hannie
Schaftschool die in de meisjespoule

de eerste plaats behaalden, konden

hel niet waar maken aal opnieuw een

meisjesteam mei de hoogste score

won.

De organiserende baskethalvcreni-

ging The Lions verdient niets dan tof

voor de uitstekende organisatie, een

lof die gedeeld wordt door de declne-

mertjes en sters, want iedereen was
op tijd, iedereen was aanwezig, zo-

dat werkelijk alle in totaal 42 wed-
strijden op tijd konden beginnen.

Ook de eindstand was snel bekend.

Precies twintig minuien na de laatste

wedstrijden, konden de prijzen on-
der groot enthousiasme worden uit-

gereikt. Voor leerlingen, leerkrach-

ten en The Lions een uitstekend

verlopen dag.

<r-i ^-.i .. fh. U-s*',

Maakt u niet ongerust, dit zijn geen zwemsters die om hulp roepen, het is een

onderdeel van een oefening van de kunstzwsmsters van De Zeeschuimers afgelopen

zondag in De Duinpan, (foto: Etiropress).

ZANDVOORT - Afgelopen zondag or-

ganiseerde De Zeeschuimers in zwem-
bad De Duinpan in Zandvoort district-

kunstzwemwedstrijden tegen DOK en

De Dolfijn uit Amsterdam, AZ & PC uit

.Amersfoort, Zwemlust/Den Hommel
uit Utrecht en ZZS uit Zaandam.

In de persoonlijke prestalies stak An-
net ter Hcyden met elegante kop en
schouders ver uit boven zo'n zeventig

deelneemsters aan deze kunstzwem-
v,'edstrijdcn. Bij het hoogste C-diploma
bezette zij de eerste plaats bij de
verplichte technische figuren met 36.79

pnt., als soliste bij de muziekuil\'oering

Wat denkt u van esn
Kerstfeest met

wijn uit glazen van
PEETERS

een diner op borden van
PEETERS

en achtergrondmuziek met
platen van
PEETERS

gespeeld op een installatie

van PEETERS.
RADIO PEETERS
Haltestraat 56

Ondanks het gemis van vier vaste

basisspelers, heeft een sterk spelend

Rinko, in de strijd tegen koploper

Woontrio lange tijd uitzicht gehad op

de zege. De gevaarlijke aanvallen van

de beweeglijke V/oontrio-voorhoede

werden bewaam opgevangen, waarna

met snelle counters hel vijandelijke

doel werd opgezocht. Dit leidde na 8

min. tot een 0-1 voorsprong vin een

afstandsschot van Teun Vastenhouw.

Hoewel vervolgens Gerard Koper en

Minzc Zwerver met afstandsschoten

dichtbij een treffer waren, zag laatstge-

noemde pas na 13 min. kans de bal via

de inkomende Simon Molenaar, acliter

de doelman te deponeren 0-2. Kort

voor rust wist de atienlc Frank Nces-

kens invallcr-dotlman llogkamer van

dichtbij te passeren 1-2.

Vlak na rust had Rinko bepaald poch,

toen een inzet van Tom Vastenliouw

door dc'-paal werd gekeerd, waarna de

snelle Neeskens uit de hierop volgende

counterde gelijkmaker liet aantekenen

2-2. Kort hierna kon dezelfde speler

door een misverstjuidje in de Rinkover-

dediging zijn ploeg zelfs via een onver-

valste hattrick aan de leiding helpen

3-2. Hoewel Rinko in het slotuffeiisicf

nog fel aandrong stonilcn lijdgebrck en

een i/ilblinkcniie WoonlriiHlnclinan <Ie

gelijkmaker in de weg.

ZANDVOORT - Op zaterdag 12 de-

cember 19S1 vierde de Zandvoortse

Bridge-Club in Hotel Bouwes haar

35-jarig bestaan.

Om 10.30 uur ontmoetten de leden van

de club en enkele oud-leden en inlro-

ducéles elkaar in de ..Grecnery" van

Bouwes. Tijdens het kopje koffie met

gebak werden oude verhalen opgchaal.

Tevens maakte de heer Jurriaans, als

vertegenwoordiger van de fcestkom-

missic, de dagindeling bekend. In dit

eerste uur waren er al direkt enkele

sprekers, onder wie de cre-voorziücr

üiscnbcrgcr, oud-voorzilter Stor en de

huidige bestuursleden de dames Bos en

Hagen. Mevrouw Hagen, die reeds 35

jaar bestuurslid is (proficiat) bood de

ZBC een geheel met de hand vervaar-

digd glad in lood schild aan met daarop

het Raadhuis van Zandvoort en de

tekst: ,
.Zandvoortse Bridge Club 1946

- I98r'.

Om halfiwaalf begon de bridgc-drivc.

Gespeeld werd in 4 lijnen naar sterkte.

De technische konmiissic had ervoor

gezorgd dat de 36 Ie spelen spellen in

alle
4" lijnen precies dezelfde uaren,

zodat aan het eind van de dag één

totaal score in procenten kon worden
opgemaakt.

Na 2 uur spelen was er een uur pauze
voor de lunch. Tijdens deze lunch werd
aan alle deelnemers een ball-point mcl
inscriptie ,,35 jaar Z.B.C." aangebo-

den.

Na het middagbridgcn kon iedereen

Z!ch opmaken voor het borreluurljc en

het diner-dansant,

Onder het aperitief bedankte de voor-

zitter, de Heer De Wit, allen die aan de

voorbereiding van deze dag hebben

gewerkt. De leden van de fcestkommis-

sie kregen een bloemetje overhandigd.

Ook de wedstrijdleider, de Heer
Braun, werd niet vergeten. Tenslotte

maakte deze laatste de uitslag bekend
van de gespeelde drive. Elke deelne-

mer ontving een herinneringstcgel

waarop de behaalde plaats stond ver-

meld. Voor het verdelen der prijzen

had de Heer Braun nog een bijzondere

volgorde uitgedaclit. De prijzen waren

voor de 3 beste damcs-parcn, de 2

beste heren-paren en de 3 beste ge-

mcngde-paren. De prijzen pingen naar

de dames-paren: 1 Dröse-Van Gelle-

kom (B-lijn), 2 Keur-Lohman (D-lijn)

en 3 Mcnks-Roest (C-lijn); de bercn-

parcn: 1 Ipenburg-De Leeuw

(B-lijn), 2 Roelfscma-Dc Wit (C-hjn);

en de gcmcngdc-parcn: 1 fain. Berrier

(B-lijn), 2 f:un, Coops (.'\-liin) en 3

fam, Spicrs (A-lijn).

ZANDVOORT • Op zaterdag 2 ja-

nuari vinill de .Nicuwjaarsinsiuif

plaats. Om 13.0(1 uur begint de voet-

balwedstrijd tussen leiders, bcstuurs-

cn coiiiniissieleden.

Na alloop. die hcpa;ild wordt door de

graad van vermoeidheid, vindt een

gezellig samenzijn in de kantine

plaats.

Op vrijdag 22 januari wcirdt wederom

de ja;irlijkse feestavond gehouden m
.sodélcit Duystergast. fJc ;ianvang is

om 22.00 uur en de nui/iek wordt

ver/orgd door hel orkest van Kuud
Jansen.

Op zaterdag 27 niaatl vindt het laat-

ste evenement pl:iais in het kader vnii

het -Ui-jang bestaan. In samenwer-

king met de aulochib .Saiulevoerdc

wordtdan nl, een i;illy georganiseerd.

bereikte zij 84.59 pnt. en een eerste

plaats, een persoonlijk prachtig resul-

taat, terwijl zij bij het duet samen met
Mascha Reinders-Folmers strijd lever-

den tegen klubgenoten Etiy van de Aar
en Sabine van Dam, die de tweede
plaats bereikten.

In de ploegenstrijd reikten De Zee-
schuimers minder hoog. Op het niveau
E-diploma scoorde De Zeeschuimers
een 5e plaats en op het D-nivcau
eindigde het als tweede achter Zwem-
lust/Den Hommel uit Utrecht. Alice

Til kon na afloop haar E-diploma in

ontvangst nemen, voor Petra Ricnks.
Ariette Sandbergen en Rence Ver-
donck het zwaardere D-diploma. Ka-
ren Weber bereikte met haar solo

achter ZZS uit Zaandam een goede
derde plaais.

Terugkijkend op deze wedstrijden zijn

de mogelijkheden voor De Zeeschui-

mers zeer goed te noemen. Vooral de

technische uitvoering v:in alle Zand-
voortse deelneemsters zijn op een zeer

goed peil en beloven veel voor de

toekomst.

In de waterpole-kompctiticstrijd moes-
ten De Zeeschuimers-jongcns aantre-

den legen AZVD uit -AsscnUelft. De
Zeeschuimersplocg had geen goed
technisch antwoord op de ;igressieve

bedoelingen van de .'\sscndclltse tegen-

standers en moest met een 3-5 verlies-

stand het veld in .'\sseiKicUt verlaten.

Een zeer gevoelige nederlaag na ,'oveel

succesvolle o verw inningen.

Tegen Neptunes.' De W:iterlelic waren

de meisjes-waterpoiospeelslers toch

beter opgewassen. Met 4-2 winst wi^teM

zij het waterpoloduel in hun voordeel

te beslissen. Scoreverloop I-O .-Ximel

ter Heyden. 1-1 door 110. 3 van De
Waterlelie, 2-1 .Aiinei ter Hcyden, 3-1

door Petra Hilleiiius. 4-1 dom I'etra

llillenius en 4-2 door de 110.
~ W aicrle-

lic.

De zeer agressieve reakties \:in.it lie

kant en de zwakke M:iienisrei.'li'.eislei-

ding waren er debet a.in d.it i.le;'e

walerpolowedstrijd niet tol de niccsi

favoriete waterpojo-toppers behooi-

den. tlielukkig, d.it De /eeseliiiinis'.cis

zonder invalsters üe o\ eiwiiiniiij: ko;!-

deii beh.ilen.

Kring winterkampioenschappen

Wedstrijdzwemmen waail'ii vooral de

snelheid van belang is. sla, 11 luig steeds

volop in de belangsteliing. Ook De
Zeeschuimers hehix-n in ueiisirijden iti

Schagen belangrijke resuliaien ge-

boekt. Maar liefst Ui kliibiekouls vau

De Zeeseluiiiuers werden ilooibroken

en natuurlijk \cel persoonlilke tinleii

konden verbeterd worden,

Klubrekords werden bereikt door; Jaa
Koning, Ingrid van de Fits, Nico Wem
pc, Petra Hillenius, Roy Warmerdam
Marjolein Phaff, Mare Hommes ei

Emmy Koning,

De Zandvoortse Zwem en Poloclub ,,!>

Zeeschuimers" is de laatste weken nie

alleen akticf bezig om nationaal ei

internationaal roem te verzamelen

Vooral voor aankomende zwemmers ci

zwemsters zet zij haar poorten wiji

open en ziet graag dat zeer jeugdig
talenten en talentjes lid worden. Voors
het zwemmen onder deskundige Icidin;

van vooral jeugdigen in de leeftijd van
'

tot 10 jaar krijgt veel aandacht.... d
zwemjeugd van nu is de toekomst vai

straks. Voor aanmelding en inlichcingei

tel. 16511.

ZANDVOOUr Diioi de pkulheul

viel tlinsdaginiddag de (ii'-jaiiiie lieer

Melchers op hel N'.in leneinapleiii.

Met ceii gebrokon heup nioi'si hi| n.uir

een Haarlems /iekeiiliiiis worden \er-

voerd.

Wïliemse
ZANDVOORT-BARNET (Enge-
land! - Ria Willemse. lid van de
Zandvoorsle zwemvereniging De
Zeeschuimers, heeft een bijzon-

der eervolle zesde plaats behaald
bij de Europacupwcdtrijdcn
1981 in Engeland.

Met een tijd van 2.39.8 liet zij

nia;ir liefst twaalf van de zeven-
tien top/.wcmstcrs van Europa
achter zich.

.lammer was het, dat zij door een
licht»; verkoudheid geplaagd,
niet in staat ":is haar tijd uit

Tilburn. 2.35.0 (19801 te evena-
ren. Mei het ^efjeven dat de
.snelste lijd die in Enjjeland werd
afgednikl voor de winnares
2.33.0 was, moet worden gecon-
stateerd dat, wanneer Ria in

topvorm verkeert, zij goed moet
/.ijii voor een plaats bij de eerste

^ij^ van Europa.
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AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m moderne
gestoffeerde kantoorruimte
voordien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^.

makelaars b taxateurs in tjt>drijfs en i,voonrijim!en

G. F. Oesterreicher
& Partners - 020 - 767868

ff
g.

I Uit faillissement: ^

I KERSTMENU S
^'Joegoslavisch Restaurant^

herman heiiermansweq 6, .imsli"(),trn ,• tple> 18143

de laatste partij §•

KERSTBALLEN, PIEKEN, ZILVER-SLINGERS,
g^

VERLICHTING, KAARSEN en KANDELAARS
tegen spotprijzen.

l Shop Jacqueline

if Rotonde, naast Bouwes Hotel. Tel. 17564. Z
^ I

SS PULA
Zandvoortselaan 143-145 - HEEMSTEDE.

^ Tel. 023-285285.
?ilj • Hollandse garnalen-cocktail

J^ • Goulashsoep, stokbrood, kruidenboter

^ • Geroosterde varkenshaas, balkansaus

ji: • Palacinka

fvl • Koffie naar keuze
• (Kruska, Hollandse of Turkse Cava)

ƒ40,. i
.^^:Bf^'^^V^W^y^W^V^*?

Een pers maakt de kerst extra

feestelijk!

swamum
ioOOR VBMOOISTE OOSTERSE

^e uitkering
ensiBBnclen

Officiële

Volvo-dealer

H.P. kooijman
bv

2ANDV00RT
Brederodestraat 8,

telefoon 02507 -13242.

Ook voor diverse

merken inruilauto's.

volvo

A Eerste kwaliteit

handgekloofd

open-
haardhoüt
2 m' thuisbezorgd v.a.

f200,-.

BV HAARLEMS
HARDHOUT
RIJKSWEG 339-

SANTPOORT - TEL. 023-

375381/314107.

Deze eenmalige uitkering is bestemd
voor mensen die niet meer hebben dan
een minimuminkomen (loon. sociale ver-

zekeringsuitkering of bijstand).

Bovendien geldt als voorwaarde dat zij in

Nederiand wonen en een eigen huis-

houding hebben.

U kunt deze uitkering aanvragen:
- A.ls u nu alleenstaand bent;

ook:
- Ais u op I januari I98I alleenstaand was,

maar nu gehuwd bent of een één-ouder-

gezin vormt:
- als u ongehuwd met iemand samenwoont

U telt ook als alleensta a nde voor deze uit-

kering mee:
- Als u weduwe ofweduwnaar bent;

- als u duurzaam gescheiden bent;

- als u gehuwd bent, maar niet met uw
echtgenoot, echtgenote of gezin een

gezamenJijke huishouding heeft

Hoeveel bedraagt de uitkering?

De uitkering bedraag maximaal: '

-Voor alleenstaanden f150.-;

- voor gezinnen van twee pei-sonen f250.-:

- voor gezinnen van drie personen f 550.-:

- voor gezinnen van vier of meer
personen f450,-.

Uw kinderen tellen voor deze uitkering

alleen mee, als zij niet in hun eigen onder-

houd voorzien.

Dat wil zeggen: als er voor hen recht op
kinderbijslag bestaat over het tweede kwar-
taal van dit jaar.

Voorwaarde is verder dat zij, evenals üw
echtgenoot of echtgenote, in Nederiand
wonen.

Bij welk inkomen heeft u recht op de
uitkering?

Kort gezegd komt het hier op neer:

Voor alleenstaanden: als uw inkomen,
afhankelijk van uw leeftijd ligt tussen ca.

f 707.- en ca. f999,- netto per maand (Voor
WWV f 739.-. respectievelijk f 1.041,-).

Voor één-ouder-gezinnen: als uw
inkomen niet hoger is dan ca. f 1.272.-

netto per maand (voorWWV f 1.339.-).

Voor gehuwden: als uw inkomen niet

hoger is dan ca. f 1.413,- netto per maand
(voorWWV f 1.487,-).

Kinderbijslag en vakantiegeld worden
niet meegerekend. Door u zelf betaalde

premies voor een ziektekostenverzekering,

bijvoorbeeld bejaardenziekenfonds,

worden van uw inkomen afgetrokken.

Ligt uw inkomen iets boven het minimum,
dan wordt slechts een deel van de uitkering

betaald

Hoe moet u de uitkering aanvragen?
Op hel postkantoor kunt u een aanvraag-

formulier met toelichting krijgen. Houdt u

wel rekening met de Kerstdrukte? Wacht er

dus niet te lang niee. Eerst moet u de toe-

lichting goed doorlezen.

Vul daarna het formulier in en stuur het

samen met uw loonstrookje. specificatie

van uw uitkering of ander bewijs van uw
inkomsten in de bijbehorende enveloppe
naar de Gemeente waar u woont

Zorg er wel voor dat u uw aanvraag
uiterlijk 51 december indient

Wilt u meer weten?
Op het postkantoor kan men u ook ver-

tellen waar u in uw woonplaats terecht

kunt voor meer informatie en wie kan

helpen met het invullen van het formulier.

Behalve op het postkantoor, kunt u het

aanvraagformulier ook krijgen ais u 0017
belt U krijgt het dan thuisgestuurd. Buiten-

landse werknemers kunnen zich wenden
tot de Stichting Welzijn Buitenlanders.'

Om hel laagst in pnjs te zijn, hoeven wijgeen npheffings-

uitverkoop te houden. Bij ons betaalt U gewoon

de laagste prijs en krijgt il toch de volledige garantie

en het certificaat van echtheid. Zou U otn welke reden dan ook

niet tevreden zijn over Uw tapijt dan kunt u zonder aarzelen gebn/ik

maken van onze onbeperkte ruilmogelijkheden.

"i

Icaat
Het Nederlandse Sleutel- en

Slotcn/spccialistcn Gilde is door Lips

Sloten Fabrieken b.v. als sub-licentie

houder getnachtigd de Lips-Keso

sleutel te kopieren. Voortdurende

Irwalitcitsbewaking en degeavan
ccerdc machines van het Gilde

garanderen u zekerheid

en veiligheid. Alleen bij

de gemachtigde dealer

krijgt u het originele

Zekerheids bewijs.

Ehkelë^obrbiêéiaëiipm

adviesprijs 49,- Wjdns * ' i/

HAMADAN 60x40 'iï!^ ; 'M-

HAMADAN 130x65 i^-
% :^ï ?

iï^»BACHTIAR240xT8a
adviesprijs 1680,- bij ons

5 , SAROUK super244x1 65
V .-édVlespTijs 5400,- bij ons

WISS 295x200;

HERJZ 300x200

SWRAZ 150xt20H* jti^,V 1
adviesprijs t440,- bij ons
KASHKAI 235XJ68 -:-;;.,. ^

,

adviesprijs '1180,- bijbifiS. .;

CHINEES super 5/8 24px:} 7.0'

HAMADAN 237x173 '," . *

'^iir' ' 'MAROKKAANSE BERBER 300x200
695,- ..'i'advlesprijs 1470,-bijon8
- i i. f? CHINEES super 5>8 305x213
.445,74 ;. adviesprijs 6600,- bij ons
^-i-%-TABRIZ 323x231

.
* ;'^ adviesprijs 5600,- bij ons

: y , , KIRMAN-AFSHAR 320x220

900,-

3200,-

1200,-

1400,"

735,"

3900,-

2900,-

2880,-

De erkende vaklieden met hun uitstekende naam en met een schat aan ervaring

staan gewetensvolgarant voor de hoge kwaliteit en echtheid!

!tvnn«i>i«|ii«in .•tr»*

spe€S^
Surinamestraat 24-26, tussen Overtoom-brug, en Surinaniepiein

Amsterdam ^\es{ - Telefoon 020-839966

r^W "^i^^ oyiwr- ni^i^ '^^P '^>é^ niié*>f'

[eheel overd jezellii

arkl \'i *

Haalnuhetaanvraagformulier
op hetpostkantoor.

st"//.

^ -i

fö®' o"<.

-'."^
Kerstbomen en Icerstgroen
In onze vernieuwde, feestelijk versierde

tuinplantenkas vindt u onze prachtige \jo\\e

kerstbomen, met of zonder kluit al of niet met
standaard . Tevens treft u er een grote sortering

versieringsgroen, zoals hulst, mistletoe,

larixtakken, mos, enz. enz.

->^/'-^

^.\^

^^ i/>
'•'>

-1»

KOM 'M MAAR BEKIJKEN, HIJ

STAAT NU IN ONZE SHOWROOM

&!^>a^''^»

Sw? s^

-i-i-:^:::ii.i...i:.:..-yi;g,

Kerstbal^es en planten
In onze kamer plantenkas

proeft u de kerstsfeer al.

Rijk bloeiende planten in

vele soorten en tinten te

kusten te keur.

Een feestom hier iets uit

te zoeken voor uzelf ofom kado
te geven. Prachtig opgemaakte

kerststukjes staan voor u klaar, en heeft u zelf

een bakje, dan maken wij dit voor u op.

'ï^'^^'\!^'^^ ^^;>-gV2£|'V"^^"'^T$

y

ILT9:HETTALENT
De Renault 9. Een groot talent. Want zie z'n zuinigheid.

1 op 18,5 bij 90 km/u konstant, 1 op 13,5 bij 120 km/u konstant
en 1 op 14,1 in de stad.

Talentrijk is de Renault 9 met minder op 't gebied van komfort.

Volop beenruimto en luxueuze stoelen.

En natuurlijk is de Renault 9 'n rijtalent. Onafhankelijke
wielophanging rondom en voorwielaandrijving zorgen voor

een perfekt weggedrag. Vindt u 't gek dat we 'm Het Talent noemen?
Hl] staat nu in onze showroom voor u klaar. Afgebeeld Renault 9 TS E.

De Renault 9 al vanaf f 15.700,-. Afleveringskosten .'' 366,.
Prijzen inkl. BTW. Wijzigingen voorbehouden.

zelf kerststukjes maken?
Dejuiste materialen om zelf

aan de slag te gaan (uw kerststukje

te maken) vindt u in onze tuinwinkel!

Voor beginners hebben wij een aantal voorbeelden

gemaakt.

Kerstversiering
Alles wat u nodig heeftom uw kerstboom op te sieren

staat in onze kersthoek. Verlichting, ballen, slingers,

klokken... te veel om op te noemen. Overdekt, gezellig en
lekker warm markten doet bij, t/m

Off. Ren.qult dealer

RINKO VËRKOOPCENTRUM
Burg. V. Alphenstraat 2LA, Zandvoort, telefoon 02507 - 13360

mpelen&vandyic 13.00-^8
y uur

^^^^

,

zaterdag
8.50-:^

Als hetom kerstsfeer gaat Zandvoortselaan 192 - Heemstede-Aerdenhout - Tel; '023)249221

Donderdag 1 7 december koopavond (tot 21 .00 uur).
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voort worden de/c binnenkort

verwacht.
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Grand Prix en akti\iteiten \un

Vrouwen van Nu.
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* Ken heel speciale kerstpapin.!,

samenjiesteld door Zandv ooriers

die )iun verhalen- en herinnerin-

gen aan de kersfeesten \an «el-

eer vertelden.

* ,Ie houdt hel niet voor mo<;e-

lijk, maar wij brenfjen noy steeds

een sportpagina uit.

L

" y\

k

V - * \ \

'tat^^ï*!?^^C??3f^ Feestdagen !S<W5» Ct»!5ïat»j5(«»

ZANDVOORT - Ondanks sneeuw en vorst is men dit jaar extra vroeg naar de winkels en kwekerijen gegaan om een
kerstboom te kopen. ,,Van bezuinigen in dit opzicht hebben wij bitter weinig gemerkt", aldus één der Zandvoortse
bloemhandelaren. „Men had ons gewaarschuwd, koop niet te veel in, wij hebben een gok gewaagd, omdat juist in deze tijd

de mensen hel thuis wel gezellig willen hebben, en wat dat betreft hebben we gelijk gehad. Evenveel als voorgaande jaren.

'

'

De kwaliteit van de bomen was ditjaar uitstekend, hoewel men wel rekening moet houden met hetfeit dat men de bom niet

direct vanuit de vrieskou in de warme kamer moest zetten: ,,Want dan gaan ze ratelen en komen tweede Kerstdag de ballen

naar beneden", aldus Van Kleeff van de kwekerij aan de Van Stolbergweg. Blauwsparren en duurdere bomen waren dit

jaar het eerst uitverkocht en dat op zich vinden de bloemhandelaren wel een verwonderlijke zaak.

Dank van Zandvoorts Nieuwsblad gaat uit naar de heer Van Kleeff die te zamen met defotograafzorgde voor deze fraaie
compositiie, dit jaar dus een extra mooit^ Zandvoortse foto waarmee wij iedereen graag een paar prettige feestdagen
toewensen.

(Adverientie)

Voer voor vogels
ZANDVOORT - De afdeling Zand-
voort van de Vereniging tot bescher-

ming van de dieren maakt bekend
dat voer voor vogels gebracht kan
worden naar onderstaande adres-

Famih'e Meems, Mathijs Molenaar-
straat 14, tel. 14776.

Kennemer Dierentehuis, Kecsom-
straat.

Bovendien kan men, wanneer men
niet in staat is het voer te brengen,
via telcfoonnr. 12472 de dierenbe-

scherming inschakelen, dan wordt
het opgehaald.

Familie Petersen. Dr. Jac. P. Thys-
seweg 13, tel. 14302.

Provinciale voorlichting

Nieuwe tec

oliebestrijdin
HAARLEM - De oliebestrijding aan de
kust stond centraal op een, door het

provinciaal bestuur van Noord-Holland
georganiseerde, voorlichtingsbijeen-

komst die werd gehouden op donderdag
17 december in het laboratorium van de

PWS/PWN in de Waardcrpoldcr.
Wethouder Termcs van Zandvoort was
verhinderd, ook de technische man van
de Dienst Publieke Werken kon wegens
vakantie deze bijeenkomst niet bijwo-

nen, doch de heer Hoppcnbouwer van
de afdeling ,,burgerzaken" heeft de
gemeente vertegenwoordigd.

Namens de nationale werkgroep , .gro-

te olieverontreiniging van de kust"

sprak de heer Knoops van Rijkswater-

staat. In oktober 1980 werden door
deze werkgroep strandproeven gehou-

den waaruit een aantal adviezen resul-

teerde.

Het doel van dit bestrijdingsadvies is de

gemeenten een leidraad te bieden bij

het opstellen en uitwerken van ge-

meenschappelijke oliebestrijdingsplan-

nen. Dit rapport beperkt zich tot het

strand, terwijl in een later stadium

eveneens een advies over de bestrijding

van olie op dijken, slikken, kustwerken

etc. zal worden gegeven.

Methoden

Overduidelijk is wel dat een goede

coördinatie wordt gevraagd van provin-

cie, gemeenten, kustbeheerders en an-

dere instanties om bij een eventuele

olieverontreiniging zo doeltreffend mo-
gelijk op te treden.

In een schematisch overzicht wordt een
lijst gegeven van de preventie, bijvoor-

beeld het ontwerpen van en zandwal,

het toepassen van chemische middelen

en de toepassing van olie-kerende

schermen en de niet toepasbare pre-

ventieve maatregelen.

Voorts zijn er diverse methoden om de
aangespoelde olie te verzamelen, de
behandeling hier\'an, transport, narci-

niging en de verwerking, zoals de
verbranding van de aan het strand

verzamelde olie-water-zand mengsels.

Noodplan

Voor het slagen van de technische

aanpak van de olievervuiling is met
behulp van deskundigen van Rijkswa-

terstaat en ambtenaren van het ministe-

rie van binnenlandse zaken een nood-

plan opgesteld voor de diverse bestuur-

lijke en technische coördinatie-teams,

die aktief betrokken zijn bij de bestrij-

ding van een grote olievervuiling aan
het strand.

De bespreking van dit noodplan is

donderdag echter niet aan de orde
geweest. Men heeft zich op de voorlich-

tingsbijeenkomst beperkt tot een over-

zicht van de tot nu toe verrichte onder-

zoekingen en rapporten van de diverse

werkgroepen. Het noodplan zal in le-

bruari door de diverse betrokken in-

stanties worden behandeld.

Kosten

Wel is van de nationale werkgroep een
notitie uitgebracht om op grond van het

uitgebrachte bestrijdingsadvies een
naar de praktijk gericht voorbeeld te

geven, waarin de hoeveelheden beno-
digd materieel en mankracht met de

daaraan verbonden kosten nader zijn

uitgewerkt. De resultaten van de bere-

keningen zijn echter indicatief, omdat
zich, ten opzichte van de praktijk,

afwijkingen kunnen voordoen, eenvou-
dig omdat omstandigheden, hoeveelhe-

den en soort olie van plaats tot plaats

kunnen verschillen.

Op deze bijeenkomst bleek ook dat

men zich nog geen definitief oordeel

heeft gevormd over een eventuele ver-

haling v,in de kosten op de dcider(s).

Ook aan de riimpenwct. de wel op de
rampcnpl.inncn. de schadevergoe-
dingsrcgelmg en de CRM retieling.

zoals die nioincnteel hekend zijn. wer-
den geen nieuwe geziehtspunten toege-
voe"d.

Auto over de kop, man

Laatste nieuws:

Kerst-In
ZANDVOORT - Organisatoren van
Kerst-In maken er belangstellenden nog

graag op attent dat ook diegenen die

slecht ter been zijn woensdagavond of

Eerste Kerstdag van harte welkom zijn

in het Gemeenschapshuis.

Men denkt genoeg auto's ter beschik-

king te hebben om belangstellenden die

hiervoor in aanmerking komen op te

halen en weer thuis te brengen. Een

extra service waar
, gezien de slechte

toestand van de wegen, zeker een be-

roep op gedaan zal worden. Telefoon

Gemeenschapshuis vanaf woensdag-

avond 19.30-24.00 uur; en Eerste Kerst-

dag vanaf: 10.15-22.00 uur, tel. 14085.

Bovendien kan men ook van tevoren

tijd, adres en naam opgeven en wel bij

familie De Leeuw, tel. 17436.

Vragen WD-fraktïe

over leegstandswet
ZANDVOORT - Door Rita de Jong
(WD) zijn tijdens de begrotingsverga-

dering enkele vragen gesteld over de
invoering van de leegstandswet en de
financiële consequenties voor Zand-
voort.

Zo werd door haar gevraagd of het

ambtelijk apparaat van de gemeente
voldoende is voorbereid op de komen-
de werkzaamheden.
Ook vroeg zij het college of, gezien de
veelheid van werkzaamheden verbon-

den aan de leegstandswet, het ambte-

lijk apparaat wel toereikend genoemd
kan worden
en of het college bereid is na te gaan
hoeveel geld het ministerie van Volks-

huisvesting en Ruimtelijke Ordening
aan de gemeente Zandvoort ter be-

schikking zal stellen ten behoeve van

de uitvoering van de leegstandswet.

Naar de mening van Rita de Jong heeft

het college destijds té vaag op deze

vragen antwoord gegeven, reden waar-

om zij aandringt op meer concrete

antwoorden.

Advies

Over de kosten van de uitvoering van

de leegstandswet is inmiddels door een,

bij uitstek op dit terrein deskundig

orgaan, namelijk de RGF (Raad Ge-

meente Financien) advies uitgebracht.

De WD-afgevaardigde vraagt zich af

of het college zich realiseert wat uit\oc-

ring van deze wet inhoudt, en geeft een

lijst van werkzaamheden welke moeten
worden verricht.

Verschijning

Zandvoorts

Nieuwsblad

ZANDVOORT - In verband met
de naderende feestdagen maken
«ij de lezers er op attent dal

Zandvoorts Nieuwsblad de eerst-

komende weck op woensdag zal

verschijnen, Ie weten op woens-

dag 30 december.

Dit betekent dat rcdaktickopij

uiterlijk op maandag 28 decem-
ber om 12.00 liur dient te zijn

ingeleverd.

Advertenties kunnen nog lot

dinsdag 29 december 11.00 uur
worden ingeleverd.

in verband mcl deze verschij-

ningsdatum zijn de uren dal hel

kantoor op hel Gasthuisplcin is

geopend ook gewijzigd en wel:

maandag vun 10.00-16.00 uur;

dinsdag van 09.00-12.00 uur;

woensdag van 10.00-13.00 uur

en 14.00-16.00 uur.

Klachten over bezorging deze

week: donderdag slechts van

09.00-11.00 uur.

TTirrrrTTTTT"!^

Sneeuw spelbreker bij volkskerstzang

ZANDVOORT - De glibberige en gladde wegen hebben de volkskerstzang 1981 ongctwijfehl parten gespeeld.

Is voor velen een ,.wiite kerst" in Nederland meestal een onvervulbare wens. wanneer er .sneeuw \ii/i op dr avond van de

volkskerstzang. dan blijft men liever thuis bij de warme kachel. Niet onbegrijpelijk, maar bijzonder jammer voor al diegenen

die maandenlang gerepeteerd, gezorgd en gezwoegd hebben om deze prille iruduie te handhaven.

De bezoekers die toch de tocht waagden hebben erin ieder geval geen spijt van gehad, want ook al was de Amsterdamse Politie

Kapel niet aanwezig, de brassband Arti et Religione zorgde voor een goede .sfeer. Er woren veel kerstliederen ingestudeerd

door hel kinderkoor en het gelegenheidskoor en ook de bezoekers hebhen uil volle borst de oude kei.\iiiedeicn meegezongen.

Wellicht dal men in I9S2 weer kan rekenen op een ..volle" zaal. dal is dit gebeuren zeker waard.
jolo Europress

- Inrichting en instandhouding van een
register waarin aantekening wordt
gemaakt van leegstaande woningen en
gebouwen.

- Het ambtshalve, of op verzoek van de
eigenaar van de woning of gebouw
reyslrcrta» vgn leegstaande woninge-
n/gebouwen.

- In geval van ambtshalve registratie

dienen b en w de eigenaar hiervan

schriftelijk in kennis te stellen.

- Ambtshalve registratie noopt de ge-

meente ertoe een aktieve lecgstands-

controle d.m.v. opspwringsambtcna-

ren uit te voeren.

• Doorhalen van de leegstandsregistra-

tie, in diverse gevallen.

- Voorbereiden en uitvoeren van een

t)esluit tot vordering.

- Vergunningverlening voor tijdelijke

verhuur van leegstaande woningen.
- In geval van verbouwingen aan gevor-

derde gebouwen noodzakelijk zijn

draagt de gemeente 50% van de

exploitatieverliezen wanneer de minis-

ter toestemming heeft verleend.

Personeelsbestand

Rita de Jong maakt /ich duidelijk

zorgen dat de veelheid van taken bij de

uitvoering \an de leegstandswet zal

leiden tot een opeenhoping van werK-

zaamhedc'n voor de ambtenaren van de
afdeling huisvesting.

Uitlatingen van het college dat men al

een tekort aan amhtcnarcn kent doen
haar d.ui ook vermoeden dat het colle-

ge zich deze veelheid van laken niet

heeft gerealiseerd.

Bovendien vreest /ij een financieel

tekort, omdat het ministerie voorlopig

niet verder wil ga.in ilan f 5.1)00.— per

l.i.ir (bedrag bij 25(1 lecgsta.iiule vvonin-

iieii en gebouwen} per gemeente ,ian

vergoeding, liet lijkt h.uir daaroni ook
met wenselijk dat het collei;e een al-

waehtcndc houding aaiineemt. doch

adviseert dan ook nu alvast (e inventa-

riseren, opdat men Liter met \ooi

onaangename verrassingen wordt gc-

pl.ijtst.

In hel kader van het bovenstaaiuie

verlangt zij dan ook van het college een

goed onderbouwd antwooid op de vra

gen die zi| namens de VVD-traktir

heelt gesteld.

ZANDVOORT - Zondagmiddag raak-

te een 64-jarigc automobilist uit Otei-

leek onwel achter het stuur van zijn

auto, terwijl hij over de Boulevard
Barnaart reed.

Zijn echtgenote trachtte nog door bij-

sturen een ongeluk te voorkomen,
doch door ijs en sneeuw raakten ze van

de weg en kwamen op de parkcer-

strook terecht. De auto gleed verder en
via fietspad en zcerecp. kwam de auto

na enkele keren over de kop te zijn

geslagen op liet 30 meter lager gelegen

duinterroin terecht.

De brandweer moest er aan te pas

komen om beide inzittenden uit hun
benarde positie te bevrijden. De vrouw
bleek ongedeerd, haar echtgenoot
moest echter met een wervelbreuk naar

een Haarlems ziekenhuis worden ver-

voerd.

(.idverteiuicsl

l BLOEMENDAAL AAN ZEE
;

* naast parkeerterrein. Ook '.

* Boulevard Barnaart 8,
',

* Zandvoort, tel. 02507 - 14301
]

:5 0LIEB0LLEWvoor .. .1,00:

: 4 OLIEBOLLEN
;

J met krenten voor 1,00 <

t ledere dag geopend. <

Reeds«p
vanaf i^^^f^

AALSMEER
Kruisv^eg 2a

Tel 02977-2 20 70
i

AMSTELVEEN
Rembrandtweg 419

Tel 020-43 05 50
p

ENORME SORTERING - SIERVUURWERK

Verkoop uitsluitend

30 en 31 december.

Verkoop boven 16jaar.
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)n volle zekerheid van hel pclcuil Is heden n;i een

licklcvollc verpleging in de Bocrhaavc Kliniek van ons

heengegaan on/.c lieve moeder, grootmoeder en over-

gtooUnoedcr

MARIA AORIANA KKKSMAN
weduwe van Johannes Jan Valkenier

op de Iccliijd van 83 jaar.

C A. Eikclenboom-\'alkcnier

Ci. F. Eikelenhoom
J. N. Valkenier

M. Valkenier-van Nugteren

}. M, Valkenier

M. Valkenier-van Leeuwen
M. A. Goo.ssens- Valkenier

J . Gooiscn.s

N, J. Valkenier

A. C. Valkcnier-Cornelisscns

Klein- en achterkleinkinderen

Haarlem. 15 december 1981

Corrcspondenlic-jdrcs;

Zijkanaal F Westzijde 31. 1 165 NH Halfweg

Gelegenheid tol afscheid nemen in een der rouwkamers

van de Associatic-Uiivaartvcrzorging, Zijlweg 63 ic Haar-

lem van 14.00-15.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

De tcraardcbesiclling zal plaatsvinden vrijdag 18 decem-

ber om 14.00 uur op de Noorderbcgraafplaat,s te Haarlem

vertrek van Zijlwcg 63 omstreeks 13.30 uur.

Op 18 december overleed tot onze diepe droefheid mijn

innig geliefde man, onze fijne vader en lieve opa, onze
zoon, broer, zwager en oom

WILLEM KOPER

op de leeftijd van 60 jaar.

M. Koper- Bos
Wil en Astrid

Helen

Nancy

Nicole

Bca en Bart

Robert

Wandy

en verdere familie.

Zandvoort, 22 december 198 1

Hogcwcg S7-rood.

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

openbare bibliothGGk

Prinsesseweg 34

2042 NH Zandvoort
Tel. 02507-14131

Zaterdag 2 januari

1982
GESLOTEN.

ZANDVOORT

J.G. Anderson

(arts)

AFWEZIG TOT 4 JANUARI '82

Waarneming: Telefoon 12058.

Enige en algemene kennisgeving

Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft

betekend, delen wij u mede dat na een lieldcvolle verzor-

ging in verpleeghuis Zuiderhout nog onverwachts van ons

is heengegaan onze zorgzame en lieve moeder, groot-

moeder en overgrootmoeder

MARIA JOHANNA El.ISABETH DODT
weduwe van Nicolaas Mculman

op de leeftijd van 80 jaar.

, , ^'e/7/K '" Jezus armen '

'

Bedroefd geven wij u kennis, dat na een langdurig doch
moedig gedragen lijden, van ons is heengegaan, mijn ge-

liefde man, onze zorgzame vader, grootvader en broer

WILLEM DORSMAN
op de leeftijd van 72 jaar.

Zandvoort:

J.M.G.E. Dorsman-Loos
Pierrcfonds. Canada:
M.C. Hobc-Dorsman
W. Hobé
Mary-Ann
Christopher

Anthony
Zandvoort:

J.A. Dorsman
A.M.M. Dorsman-van den Brcc

George
Charles

C.W. Dorsman
F.R. Dorsman
J.A. Tcrmes-Dorsman

18 december 1981,

Hogeweg 52, Zandvoort.

De begrafenis heeft dinsdag 22 december plaatsgevonden

1
„ Veilig in Jezus armen "

Bedroefd geven wij u kennis, dat na een langdurig, doch
moedig gedragen lijden, van ons is heengegaan, mijn ge-

liefde man, onze zorgzame vader, grootvader en broer

WILLEM DORSMAN

op de leeftijd van 72 jaar.

Zandvoort:
J.M.G.E. Dorsman-Loos

Pierrefonds, Canada:
M.C. Hobé-Dorsman
W. Hobé
Mary-Ann
Christopher

Anthony

Zandvoort:

J.A. Dorsman
A.M.M. Dorsman-van den Brec
George
Charles

C.W. Dorsman
F.R. Dorsman
J.A. Termcs-Dorsman

KfirStbOinen v.a. 50 cm tot e meter

Kluitsparren

Blauwsparren

Kerstgroen huist, lam. dadels. etc.

Bloeiende planten

Kerststukkeo

Kerstboomversiering

Wi/t u zelfkerststukjes maken,
wij leveren alle benodigdheden.

Koopavond geopend.

KWEKERIJ P.VAN KLEEFF
«Ml StolbM^IMt 1 2043 NW ZintftMCl Hl. 70 «3

MODEBEWUST!!!
Nieuwste modelijn '81-'82

/':^^amgi^^mKn^B^i', Nieuwste knip- en föhntechniek
^^^^"^^|K|HHHR! Nieuwste permanentsysteem

PRIJSBEWUST!!!
Watergolven incl. versteviging ^« ^_

^ ^ ™^K». en lak 22,110

Föhnen inclusief versteviging ^_ _ _
en lak 22,50

\' ^ V ^^ r'
Permanent

• ^; 'f/y k compleetv.a , O/,30

(fVeesius ^^SSÊmn

Tolweg 20, Zandvoort, telefoon 1 223

1

/^ ^^^^B|
Pr. Beatrixplein 81, Haarlem, tel. 023-332216 ƒ ^M/'
Geopend van dinsdag t.m. zaterdag. '^̂

" "' "
'•'~>>^ I^Êt^Ruime parkeergelegenheid. ^ vers,on court<r^^^

v^K^^m
Wij werken zonder afspraak. \- ^-^^ 7^

\fvJ #*ll>'^"Bl*^y^"^g'i^^^^i^iigB De beste haaradviseurs wertcen er
"^r k^l \i0\ ^&WWlwf IVll mee, omdat het werkelijk helpt.

iljoen „De Vijverhut" |
Vondellaan 46 - Zandvoort - Tel. 1 25 38 'm

I8decembcrI981,

Hogeweg 52, Zandvoort.

De begrafenis heeft dinsdag 22 december plaatsgevonden.

DANKBETUIGING

Lie\e mensen,

hartelijk dank. Mede dank zij u, hebben wij het gevoel een

belangrijk deel van ons leven in Zandvoort achter te laten.

Door de vele attenties en hartelijke woorden bij ons ver-

trek, is hel ons niet mogelijk iedereen persoonlijk te be-

danken.

Wij wensen u al het goede voor 1982.

Familie Ridderbos

Brucknerstraat 9,

8031 DE Zwolle.

openbare bibliotheek

Ingaande 1 januari 1982 a.s. zijn er nieuwe regelingen van kracht:

1. Voor de FONOTHEEK zijn er nieuwe openingsuren

maandagavond 19.00 -21 .00 uur
Dinsdagmiddag 15.00- 17.00 uur
Woensdagmiddag 15.00 - 17.00 uur

Vrijdagmiddag 15.00 - 17.00 uur

Vrijdagavond 19.00-21.00

Voor jeugd beneden de 12 jaar
Is de bibliotheek ook woensdagavond open.

2. Tijdschriften (behalve de nieuwste nummers) kunnen voortaan
worden geleend.

Alle romans staan alfabetisch op achternaam van de schrijver

Alle romans staan alfabetisch op achternaam van de schrijver

in de kasten.

Voorts bedraagt de boete voor het te laat terugbezorgen van de
geleende materialen / 0,30 per dag.

3. In verband met het beperkte bezit wordt het aantal mee te nemen
materialen gesteld op:

voor romans/leesboeken: rriaxirriaalörië;" " '

voorstrips: maximaal èêh';
' ""'

voor grammofoonplaten: maximaal drie;

voor tijdschriften: maximaal drie.

4. Ook het aantal aan te vragen boeken wordt beperkt,

en wel tot maximaal drie per keer.

Onze ouders

P.J.J. v.d. Berg
en

E. v.d. Berg-Versluis

zijn 65 jaar getronwd.

Gelegenheid tot feliciteren op zondag 3 januari 1982 van
14.00-15.00 uur in gebouw "De Krocht".

Kinderen en kleinkinderen '

Haarlemmerstraat 12, Zandvoort. \

T^^Jf^^:^irO^O^S*O^W

GOUDWAT ER BLINKT

Na een ernstige ziekte, is voor ons toch nog onverwacht
van ons heengegaan, onze mede-oprichter, de heer

De bijoux van het Amerikaanse
huis Monet zijn beroemd om hun
prachtige ontwerpen en om hun

duurzame, zware kwaliteit.

Monet brengt zowel zeer

modieuze, actuele sieraden als

bekende klassieke die nooit uit

de mode gaan.

Maar allemaal zijn ze krasvast,

gedegen gemaakt, en verguld met
een uniek drie-laagjes systeem.

Dat vergulden maakt Monet lang

niet zo duur als goud, maar wel
net zo mooi.

U moet het zien om het te geloven.

Nog mooi op tijd voor de
feestdagen.

i||j|;:^ffi'|:;;;-.-'
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BLOEI BIJ SC UNICUM

Tafeltennis in opmars

f.tf/^vrtt-trliti

ZANDVOORT - Afgelopen zondag
hield de sportclub in Nieuw-Unicum
een gezellig tafeltennis-kersttoernooi,

waarvoor vooral van de zijde van de

jeugdleden veel inleresse bestond. Ge-
woon tafeltennissen was er niet bij

want de toernooileiding had allerlei

kcrsihindernisscn op de tafeis opge-

steld waar door, over of langs gespeeld

moest worden. Fanatiek probeerden
senioren en jeugd punten te scoren

maar slaagden daarin niet al te best.

Maar winnen was niet het belangrijk-

ste, want alle deelnemers gingen na

afloop met een toepasselijk kado naar

huis.

Competitie-uitsfag

De tien tafeltennisteams van Unicum
hebben in de afgelopen kompetitie

maar liefst 762 wedstrijden gespeeld,

waarvan 278 met winst werden afgeslo-

ten. Een winstpercentage van 36%. dat

naar de mening van de wedstrijdleiders

nog duidelijk zal groeien in de 2e

kompetitiehelft in 1982. De 2 heren-

teams in de 4e klas scoorden hoog,

maar konden net niet voor promotie in

aanmerking komen. De 3 overige he-

renteams eindigden op de 6e en laatste

plaats in de 5e klas. Jammer was het

dat de dames met hun 5e plaats helaas

degradeerden naar de 3e klas. Van de

vier jcugdteams stak er één met kop en

schouders boven alles uit en werd
kampioen. De overige jcugdteams kon-

den niet verder reiken dan een 4e, 5e

en 6e plaats. Gezien het feit dat deze

teams voor het eerst aan de NTTB-
kompetitie deelnamen en vooral regel-

matig de trainingen volgen zullen de

resultaten in 1982 beduidend beter zijn.

Oscar Lohuis. Frits van Varik en Floris

Wiesman gaan in ieder geval hun tafel-

tennisgeluk in een hogere klasse, de 3e,

proberen.

Teamopstelling jeugdleden

Voor 1982 is de belangstelling voor
tafeltennis zo groot geworden dat zelfs

3 nieuwe jcugdteams extra in de

NTTB-kompetitie kunnen worden in-

gezet. Natuurlijk zullen deze nieuwe
teams niet direct kampioen worden,
maar wel in korte tijd zoveel wedstrijd-

ervaring en techniek opdoen dat zij in

het volgende seizoen geduchte tegen-

standers in Kennemerland worden.
Maar belangrijker dan het winnen is

natuurlijk het bewust bezig zijn in

teamverband op sportief gebied. Vanaf
23 januari 1982 start de NTTB-kompe-
titie en zullen de Unicum-teams weer
uitzwermen over Kennemerland. Ten
minste 8 kompetitiewedstrijden staan

op het programma en geven zo'n 25
jeugdige spelers en speelsters veel wed-
strijdplezier. Jongens en meisjes vanaf
8 jaar kunnen elke zaterdagochtend
kennismaken en meespelen onder des-

kundige leiding in de royale tafeltennis-

zaal in Nieuw-Unicum.
Unicum-teams 1982:

Unicum 1 jun. asp.: Frits van Varik,
Oscar Lohuis en Floris Wieman; Uni-
cum 2 jun. asp.: Wim van Veenendaal,
Robert Balk, Roy van der Laan, Carla
Spaans; Unicum 3 jun. asp.: Arian
Berg. Randolp Ramalho. Patrick Berg,
Marcel Keur; Unicum 1 welpen /pupil-

len: Annette Wiesman, Joost Wies-
man. Jeroen Cliteur en Lilian van der
Laan: Unicum 2 welpen/ pupillen:

Keesjan Wijsman, Wander Halder-
man, Ron Boonstra. Faco van Duyn;
Unicum 3 welpen /pupillen: Robert ter

Heyden, Martijn Wijsman, Martin van
de Aar, Aldo Halderman; Unicum 4

welpen/pupillen: Robert Cliteur, Bert
Göbel, Atalwin Pilon, Lex van de
Werff.

Kerstweektraining

Frits van Varik, Floris Wieman. Oscar
Lohuis en Robert Balk zijn uitgenodigd
een tweedaagse tafeltennistraining te

volgen o.I.v. de bekende jeugdtrainer

Fred van Oostenrijk. Deze trainings-

stage, waarbij vooral gelet wordt op
balleehniek en het perfect uitvoeren

van de slagen, wordt georganiseerd
door de NTTB bij ttv. HBC in Heem-
stede.

Kennemerland

kampioenschappen

Voor dit tafeltennisevenement in de
Beyneshal op het stationsplein in Haar-
lem zullen maar liefst 22 spelers en
speelsters van Unicum aantreden. Zij

zullen strijd leveren tegen tafeltennis-

spelers en -speelsters uit heel Kenne-
merland.

S.C. Unicum-ploeg: Lex van de Werff,

Annette, Joost en Floris Wiesman,
Ron Boonstra, Jeroen Cliteur, Ran-
dolph Ramalho, Roy en Lilian van der
Laan, Bert Göbel, Carla Spaans, Kees-
jan en Martijn Wijsman, ArIan en
Patrick Berg, Robert Balk, Oscar Lo-
huis, Jaco van Duyn, Robert Cliteur,

Marcel Keur, Wim van Veenendaal en
Frits van Varik.

Het schenkt voldoening te
weten, dat WEL op kleine
schaal, al jaren wordt samen-
gewerkt en geleefd.
Volken uit alle landen - alle

huidskleuren > alle

godsdiensten - enz.
Hoe is het mogelijk zult u
zeggen. Waar dan?
In het circus!

RADIO PEETERE wenst u
fijne kerstdagen.

Bij schaatsen

gevallen
ZANDVOORT - Een sportieve Zand-
voortse vrouw belandde zaterdagmid-
dag in een Haarlems ziekenhuis.

Bij het schaatsen op de vijver bij de
vijverhut kwam zij zo ongelukkig ten

val, dat ze bewusteloos bleef liggen.

Per ambulance werd zij naar Haarlem
vervoerd.

(Adverlcnlk'l

r. \
1VAN MAANDAG T/M VRIJDAG
TUSSEN 10.00 EN 17.00 UUR;

EEN HEELUUR

BOWLEN
f.10r Clan

(voor 6'pèrsonénT
"

^iROEPEN
(vanaf lO'persbnen)

HAUIfE

ichocnenhuur 1. 1.- per persoon

BOWLING

TRESLDNG
HILLEGOM
Ingang Parklaan

S\ TELEFOON: (02520) 1 62 14 ^^

Onderlinge

wedstrijden OSS
ZANDVOORT - Op maandagavond
14 december waren bij OSS de leerlin-

gen aan de beurt die onder leiding

staan van mevrouw A. Effern, bij de
onderlinge wedstrijden in de Van Pa-

geehal.

De jury. bestaande uit de dames Vooi-

stra en v.d. Bos en de heren Effern en

Keur, verleende de volgende punten:

Eerste groep. .„..^

i. Sacha Schuurman (buiten mededin-
ging 31 pnt.); 1. Bianca Visser 30.2

pnt.; 2. Dan van Hemert 29.2 en 3. Jos

Swart met 28.9 pnt.

Tweede groep
Eerste werd hier Sandra Keur (29.8),

op de voet gevolgd door Nath. de

Graaf 29.6 pnt. en Linda v.d. Meulen.
Derde groep:

1. Nancy Clark 30.2 pnt., 2. Iris Roest

28.7 pnt., 3. Danielle Paap 28.2 pnt.

Vierde groep:

1. Laura van Hemert 29.1 . 2. Saskia de

Bakker 28.7 en Brenda Sandbergen
werd derde met 27.6 pnt.

De oefeningen die werden uitgevoerd

waren: evenwichtsbalk. brug met onge-

lijke leggers, een sprong over de

springkast en oefeningen op de lange

mat.

Bij de oudste meisjes was de uitslag: 1.

Jolanda Dekker 31.2 pnt., 2. Patricia

Bluijs 29.8 en Nclly Paap 29.4 pnt.

Juryleden waren hier de heren Effern

en Keur.

Ruime zege Rinko
^ANDVOORT- Ondanks het feit. dat

Frans Makau Rinko al na drie min. met
een bekeken schuiver aan de leiding

had geholpen. O-I, gevolgd door een
uitbraak van Gerard Koper, wiens in-

zet maar ternauwernood door de Wil-

ko-doelman kon worden gekeerd, kost-

te het de ploeg, in de eerste helft, toch

moeite het verkregen overwicht in

doelpunten uit te drukken. Wilko wist

zelfs kort voor rust via een felle schui-

ver verrassend de gelijkmaker te laten

aantekenen, 1-1. Toen vervolgens drie

min. na rust een, door Gcrrit Halder-

man, vol op de pantoffel genomen bal,

onhoudbaar in de bovenhoek ver-

dween. 1-2. bleek de ban te zijn gebro-

ken. Reeds in de volgende minuut
kogelde de snel opgekomen Gerard
Koper van afstand steenhard raak, 1-3,

waarna het de beurt was aan Teun
Vastenhouw om, na eendrachtige sa-

menwcrkinc met Minze Zwerver, num-

mer vier in de touwen te jagen. 1-4.

Hoewel het aangeslagen Wilko eerst

nog een treffer moest incasseren van
Wim Paap, na wederom voorbereidend

werk van Minze Zwerver, 1-5, wist men
in de hierop volgende minuut, bij een
counter, invaller-doelman Hogkamer,
die de geblesseerde Addie Ottho uitste-

kend verving, van dichtbij te passeren.
2-5. Nadat vervolgens Gerard Koper en
Frans Makau met harde afstandsscho-

ten de stand naar 2-7 hadden getild.

wist Wilko, gebruik makend van een
numerieke meerderheid, nog tweemaal
tegen te scoren, het laatste woord was
echter aan de mannen van coach Paap,
toen Frans Makau en Minze Zwerver,
met een snelle combinatie, de ver

opgedrongen Wilko-ploeg de hielen

lieten zien, waarna het laatstgenoemde
speler geen moeite kostte, de doelman
te passeren.

«^ q;ar^ arsi^ 5rflirióflPT^o^ Kerstvakan a>^!ar,a-a»iaor>c)-v:or^3»^c5'.j

ZANDVOORT - De kerstvakantie is in geen jaren zo uitbundig begonnen voor de schooljeugd. \V;is vorige week
dinsdag het ijs van de vijver bij de Vijverhut nog onbetrouwbaar, het afgelopen weekeinde was het sterk genoeg oni de

enthousiaste schaatsers te dragen.

Door de Dienst Publieke Werken werden maandag de waarschuwingsborden verwijderd, ook het ijs hij cic Frans

Zwaanstraat had toen zo'n 12/13 cm dikte bereikt en werd betrouwbaar geacht.

Gewaarschuwd wordt wel voor het ijs van de vijvers op het binnencircuitterrein. Dit ijs blijft, ondanks strenge vorst.

onbetrouwbaar. Een woordvoerder van de Dienst Publieke Werken zegt dat dit komt omdat deze vijvers rechtstreeks in

verbinding staan met de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Zodoende kan er nimmer op betrouwbaar ijs gerekend
worden.

Schaatsen kan dus. voor zo lang het duurt, maar bij voorkeur niet op de vijvers (effluentvijvers) van het

binnencircuitterrein.

f/UhiTlciiiiej

Weekmedia
"

Dorpsstraat 8,
' Aalsmeer,

'telefoon

0297Ir284ri

Aktief en attraktief

vakantieprogramma

Zeeschuimers
ZANDVOORT - De wedstrijd zwem-
ploeg, de kunstzwemsters en de water-

poloteams van de Zandvoorste Zwem-
en Poloclub ,,De Zeeschuimers" gaan
het Jaar 1981 op een sportieve en
feestelijke wijze eindigen. Behalve een
kerstvakantieprogramma voor alle kin-

deren in Zandvoort en omgeving met
dropping, strandvoetbal, familie-fak-

kel-wandeltocht en Superstar Zand-
voort-wedstrijden, kan iedereen olie-

bollen bestellen en deze op de laatste

dag van het jaar op elk adres in

Zandvoort of direkte omgeving laten

bezorgen. Tijdens de nieuwjaarsrecep-

tie in zwembad De Duinpan op vrijdag

1 januari 1982 heet het bestuur van De
Zeeschuimers alle leden, donateurs en
belangstellenden welkom.

Kerstvakantie-programma

Voor alle kinderen, maar natuurlijk

Fitness Center - Paradijsweg 1
ZANDVOORT De verbouwde en vergroie sminu van Jan van der Le\ die hij inuisl zijn spnrtschonl aan de l'dnidijswei; I

kortgeleden heeft geopend, mag zich verheugen in een groie behingsleiling. Dit is geen wonder, want al zijn er dan diverse

in de gemeente, die van het Fitness Center mag gezien en gebruikt worden.

Ruime comfortabele cabines zorgen voor een toppunt aan comfort en mdien gewenst privac/. De .uiuna staal, evenals de

zonnebank los van de sportschool. Men behoeft dan ook geen lid te zijn van de sportschool om toch even bij het l-imess

Center ie profiteren van de sauna, die dagelijks is geopend van 14.00 lot 22.00 uur. De kosten van de .uiiina zijn f 10.- per

keer.

De zonnebank is hel nieuwste op dit iiehied. ,\iel langer dan een kwartier kosi hel. en dan éénmaal per week. om er

zongebruind uit Ic zien. Hiervoor is' hel wel noodzakelijk dal men even lelejonisch koniakt opneemt, want ztnt de

zonnebank juist bezet zijn. dan duurt hel toch langer dan een kwartier. Hel telefoonnummer is: 17742. kosten ƒ 7,- per

keer.

Liefhebbers van sauna en zonnebank kunnen het besl zelf even een A/;A/r nemen en een afspraak maken, wuni woorden

schieun i oor deze accommodatie loch iels w kort. Hei iiilproheren waard.
l-'olo l-j(ro[>re.\'^

ook voor De Zeeschuimers, organise-

ren de Zandvoortse Zwem- en Polo-

clubleden aktitiveiten, die niet direkt

met het zwemmen te maken hebben.

Afgelof>en maandag gingen vele kinde-

ren o.I.v. ouderen de Zandvoorste
duinèii in tijdens de dropping. Het was
niet gemakkelijk om zonder kaart het

afgesproken einddoel te bereiken. De
meegenomen zaklantaarns maakten
het wandelen in de besneeuwde duinen
van Zandvoort een spannend avontuur,

waaraan vele kinderen met plezier te-

rugdenken.

Dinsdag verzamelden vele Zeeschui-

mers en andere Zandvoortse kinderen

zich voor de sfrandvoefbal-wedstrij-

den, waar vooral de jongens veel ple-

zier aan beleefden.

Fakkel*w6ndsibicM

A.s. zaterdag 26 december organiseren

De Zeeschuimers een sportieve fakkel-

wandeltocht, die om 17.00 uur (als het

net lekker donker is) begint. Start- en
aanmeldingspunt zwembad De Duin-
pan. Kosten slechts ƒ I.— . Hét is de
bedoeling dat de hele faitiilie een heer-

lijk ontspannen wandeltocht, gedeelte-

lijk bijgelicht door het fantastisch fak-

kellichtschijnsel, gaat ondernemen.
Maandag en dinsdag 28 en 29 december

BRIDGENIEUWS
ZANDVOORT - Bij de tweede wed-
strijd van de derde competitie van de
Zandvoortse Bridge Club waren vooral

de dames in topvorm. Bij de zes
geplaatste koppels waren niet minder
dan tien dames ingedeeld en slechts

twee heren. Een verrassing was het
dameskoppel Stor-Vallo dat samen met
de fam. Heidoorn de eerste plaats

deelde in de A lijn met 54,*)\%. In de B
lijn verrastte de fam. Hogendijk door
te winnen met 58.93% gevolgd door de
dames Bos-Schouten, die met 54,64%
tweede werden. Ook in de C lijn

overheersten de dames, het koppel ds,

Menks- Roest werd één met 62,92%,
gevolgd door de dames v.Duin-Pee-
man

.

De uitslag van de derde wedstrijd van
woensdag 16 dcc. j.1. was geheel an-

ders.

In de A lijn waren het nu de dames
Drö,se-Hagen die beslag op de eerste

plaats legden gevolgd door de fam.
Jurriaans. In B werden de dames Keur-
Schutte één en de heren Emmer-Heil-
ker twee. De dames Menks-Roesl
plaatsten zich in de C lijn op de eerste

plaats terwijl de fam. Groen hier twee-

de werd.

De totaalstand van de lopende compe-
titie is nu als volgt:

In de A lijn: I. mevr. Hagen-hr. Wan-
na met 163, .30';^'; 2. fam. Coops met
162,86%.

ds. Dröse-V. Gelickom
l. ds. Keur-Schutte met

In de B lijn: 1

met 174,62%r,

16').72'/r.

in de C: lijn: 1. ds. Menks-Roe.si mei
182.74%; 1. lam. Groen met 101.24',

organiseren De Zeeschuimers Super-

star-wedstrijden van Zandvoort met 80
m sprint, touwtje springen, duinloop,

fietscross, rolschaatsen, zwemmen en
balwerpen. Iedereen kan inschrijven en
moet zich dan op maandag 28 decem-
ber om 10.00 uur 's morgens melden bij

het zwembad. Er zijn natuuriijk mooie
prijzen te winnen voor de kampioen of

kampioene van Zandvoort. De prijsuit-

reiking met filrnvoorstelling is op zater-

dag 2 januari in Zandvoort.

Vroege vogels

De 21eeschuimers zullen hun trainings-

aktiviteiten in de komende dagen ge-

woon vervolgen. Dat betekent dat de
wedstrijdzwemploeg en waterpoloërs

bijna elke dag in het zwembad te

vinden zijn. Dit is het programma: ma,
21-12: 5.30-8.00 uur, 17.00-18,00 uur;

di, 22-12: 5.30-8.00 uur; wo. 23-12:

5.30-8.00 uur; do. 24-12: 5.30-8.00 uur;

zo. 27-12: 7.45-10.00 uur; ma. 28-12:

5.30-8.00 uur, 17.00-18.00 uur; di. 29-

12: 5.30-8.00 uur; wo. 30-12: 5. .30-8.00

üur, 16,00-17,00 uur: do. 31-12: 5.30-

8.00 uur; za. 2-l-'82: S.(K)-9.00 uur; zo.

3-1: 7.45-10.00 uur. Kom eens kennis-

maken met de trainingen van De Zee-

schuimers. Alle trainers en trainsters

zullen je graag welkom heten en alles

vertellen over de zwemsport.

Nieuwjaarsreceptie De Zeeschuimers op

vrijdag I januari on» 15.00 uur.

,WURF-PRAET"

Laete we in de kommende daege
mekaer nou es trachte te vinde.

Anders gaet et mis met Zansven.

Geen winst voor

Lions
ZANDVOORT - De Lions-dames die

afgelopen zaterdag uitkwamen tegen

het Haarlemse DSS konden geen winst

behalen. Bijna de gehele wedstrijd

werd er van beide zijden goed verde-

digd.

Aanvallend kregen de Liöns-dames

veel kansen maar de eindafw-erking liet

veel te wensen over. De ruststand was
14-7.

Gedurende de tweede helft keek Lions

s(eed$ tegert een achterstand van 10

punten aan, hetgeen ze niet konden
wegwerken.

De eindstand was 38-28.

Programma

D098. Trefpunt, za 9/1, 18.45.

JBC/N'haven-LIONS
DI05. Pelikaan, za 16/ 1, 18.00,

LIONS-AKRfDES
Dl 12, Bankras, za 23/1, 20.15. BV
BIues-LIONS
DI2(). Brediu.shal. za .30/1. 19.15.

Germaan-LIONS
D12.S. Pelikaan, za 13/2. IS.Ofl.

LIONS-HOPPERS

HANDBAL

Dames
ruim
ZANDVOORT - I let tlamesteani van

ZVM speekle een klasse sterker d.m

hel nogal zwakke Toiiepido. DirL-kt :il

vanaf hel begin wist Z\\\ een \oor-

sprong te nemen dooi iloelpimten van

Elly Bol. Sandra de Weers on I-rna

Duker. Daarna kwam Tonejiido even

terug tot 4-2. maar daarna wisten

Astrid Molenaar en .lanneke de Reus

de sland uit te houwen lot (v3 In de/e

periode speelde ZVM de bal goed rond

en wist ruimte in ile vcriledigiii): van de

legcnsiaiuler ie nuikcn. De gevolgen

hieven niet uil, ZVM liep iiil naar een

ruststand van 13-4.

Geen spreekuur
ZAM)V()OK r . DiMir wcthciudcr van

ninini'iï-n, cultuur, oiidiTHijs i-n cnmn-
cipalii'. I.M. Aukema /ul op maandag
2S docemfwT en 4 .jiiiiiiari 19S2 fjcén

.sprci'knur «vorden gehouden.

N>1 de p:ui/e fiinu Ik'I moi; even ;;em.ik-

kclijk Pooi sloulii; \ eulodi^en ^Mst

Tonegido iioi', een p^uir doclpunien ;e

sLOien. eeliler /A'M bleet veel sieikei

en wist de k.iiiseii goed ie beiuilleii

Limlsliiml iiiieiiulehik 2.>-^'. De /..uul-

\(H>iIse doelpunten werili'ii geiiiaaki

lioor Fl/v Hol .S'. Erna Dtikcr 4, .Sandi.i

de Weers 2. Truus Diaijei .^. .laiineke

ile Reus 2. Riiii C.ippel 1. .Asind

Molenaar 5.

De heien speeUlen o(')k legen loiuiii-

tlo. gelijk, in een wedslrijd die biuon-

dev spannend was. Soms sloiul /VM
voor dan weer Tonegido. Pe weilslrijd

zelf verliep /eer hard en Icck al en loe

meel op rogbv. Hel selieitisieehlersiluo

trad legen dit /eer haidc spel Miiwel

niet op. In de laatste niiiuml wisl /.\M
nog gelijk k' inakeii eii h.i.iKie lereelil

een punl biniKMi. 1 )oelpiinlen l-.mst

I'ehie .S. I.ouiens v >! Bos 4. Willem

Pijper 3. Joost Berkhout 3, Wim H.ng-

niiin 1 . Djurre Houkos 3.

Nico Wempe
kampioen van

ZANDVOORT - Tijdens in Leeuwar-

den gehouden recordwedstrijden slaag-

de de Zeeschuimer Nico Wempe erin

het nationaal record op de 2(lü meter
rugslag. dat op naam stond van Hans
Kroes, met 2.3 seconde sneller over te

nemen. Nico zwom zijn wedstrijd in

2.37.3 en bevestigde daarmee zijn se-

rieuze bedoelingen ook in de Uindelijke

top van zich te laten horen. Bij de 40(i

m wisselslag vestigde hij bovendien een

nieuw klubrekord voor de Zeeschui-

mers en bleef met 5.31.6 slechtsï,0.6

seconde verwijderd van het kririgte-

cord dat staat op 5.31.0. J
Bij de 400 m wisselslag dames was-het

trio Ria Willemse (5.12.0), Marjolein

Phaff (5.19.0) en Petra HiHtinüis

(5.29.1) niet te benaderen door'--de

konkurrentie. zodat zij hun Ie. 2e en 3e

ereplaatsen konden veroveren. Andere
Zeeschuimers, die aan deze recordwed-

strijden deelnamen waren Ron Phaff-

Antoine Flori. Mare Hommes.

sa

OLIEBOLLENAKTIE

ZANDVOORT - De Zeeschuimers güm
lekkere oliebollen met krenten bakken en

deze op de laatste dag van het jaar gratis

aan huis bezorgen. Hel leuke is dat

iedereen namens leden van De Zeeschui-

mers bovendien een persoonlijke wens

voor 1982 kan opgeven. Zo kunt u een

portie heerlijke oliebollen namens u laten

bezorgen bij familieleden, bij oma'^ of

opa's, bij ooms of tantes, bij sympathieke

buren of vrienden. Een leuke verrassing

met een persoonlijke groet of wens. De
hollen, met krenten en poedersuiker kos-

ten ƒ 0.40 per stuk (de opbrengst komt

ten goede aan de zwemcluh). Uw bestel-

lingen kunt u opgeven via een formulier

(in het zwembad) of via de telefoon bij

mevr. J. Flori-Lammcrs. \ari Leniiep-

weg 28/1, 'Zandvoort. tel. l.Ul.fl.

Bestel uiterlijk op zonday 21 ricccmbiT

uw oliebollen-wenspakket voor correcte

aflevering op 31 december.

Esmfmmsssmji^miiaismiiwmBimmJSimsa

ZAND%'OORT - De OpciilMve bi-

bliotheek IS gesloten \.in 24 JcioiuIht

lot 2S liecember en \.in -M dcsembei
tol -) laiiu.iri l'-'N^.

X'aiiueee ile tecsKi.igeii /,il ile tono-

theek ceopeiul zijn op;

ma.iiulai; 21 deeembei \ .m l'/(i(l-

Ji.dll uiir;

woeiistf.ig 23 lieeembei \,in l.'^.lld-

17. tU) mn en v.iii \M. (10-21 .00 \un,

ni.i.imlai; 2S deeeiiilier \aii l".tl(l-

21 (10 HUI.

\voen-.J.ic .""!' deeeiubei \,ui IMIO-

I 7, Uil uui en \.in l'i.oO-:! iio uiii .

/.lU'Kl.ii: 2 /.iiin.in 1>I.S2 is Je biblin-

iheek i;esKileii.

X'ei.Mnk'imeeii pei I |,nui.ui I".'<2:

de openiiiiismeii \,in ile liinolliei.'k

\\ou!"n uileebieii! \'anal I j.iiiuan

ga, Il de/e 10 uut pei week open. I.w :

in.i,iikl.ii:a\oiul \'.\n l'i.i'0-21 .i!0 uui;

tliiisil.iüinKiii.ii: v.in L'^. 00-17. OU uui

(nieuw ):

woensdamnuldaii v.m 1.^.00-17,00 mn
(nieuw 1;

viii(l.i;;niuKl.ii; \,in l.'^ I'0. 1^,00 uur.

viinhiLi.ivoiKl v.ui 1", 00-10. 00 UUI.

l' kuiu lil! ook IiKtsi.hiillen na iej;i-

sli.ilie mei. ii.i.ii luns iieinen liiec-

/oiuleiil ile luemssie miinnn -s v.iii de

Uidsehutten eii de pvipulaiie tiisl-

sehiilten zoals; Ijhelle. Nieuwe Ri.'-

viie. I'anm.una. Sloiv . \ i\ ; eu \ ol ;

bal lnlerii.iuon.il
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erstcoecert in hotel Bouwes
27 december a.s. v,ordi er om 13.00 uur een sfeervol kerstconcert in hotel

Bouwes gegeven.

De uitvoerenden zijn:

Els Znrri - sopraan
Riccarclo Mandera - tenor

Hls Kluin - gilaar

Pollyann Schönfelder - dwarsfluit

p Peter Kranen - piano

^ Entree: ƒ 6.50 (incl. 1 kopje koffie).

Eerste kwaliteit

handgekloofd

open-
haardhout
2 m^ thuisbezorgd v.a.

f200,-.

BV HAARLEMS
HARDHOUT
RIJKSWEG 339-

SANTPOORT - TEL. 023-

375381/314107.

r?

BAR DAWCIIMG

Zeestraat 36, Zandvoort

presenteert

S^Tv3iS|

2e kerstdag.

Entrees 10,-,

inclusief 1 consumptie.

^«- ^^^>^ ^^5- ^<5- '/V«- 1^^5^ ->>«^W^•^l^^jt^^^i

Ij Myma Bruynzeel p
Gedipl. schoonheidsspecialiste (5*1 i ^

(Stivas). ^Kèt^.
Kostverlorenstraat 89, """^V ^"(^

Zandvoort, telefoon 14692. 0^*£
Behandeling ook 's avonds

j ^
(na afspraak). - i •-

.

Depo,si[aire; Dr. Eckstein-Lady Rosé, | ^fc

f)$

n
n

Mickey's snacks
Busstation

Harry en Toos

wensen alle vrienden en bekenden ^
prettige kerstdagen W

i^.€mm€^^^.

Fa. Gansner Er Co.
GAS- en OLIEHAARDEIM - GASFORNUiZEN

Deskundig advies

Vooral uw
SANITAIRE INRICHTINGEN,

WASTAFELS, enz.

Etna - Faber - Benraad gashaarden.

Toomaal:
Schelpenplein -Tel. 15068/13612/12518

j^y\ opGnbarebibliothQGk

^ Zandvoort

O 7 -23 december 1981

UNICEF
- verkoop Unicef-kaarten

- informatie over het werk van Unicef

T tijdens de openingsuren.

KUNSTGEBITTENREPARATIES

A. RITMAN
Reinw.Trdtstraat 20, telefoon 02507 - 1 43 65.

AMSTERDAM-C
TE HUUR ca. 400 m nrioderne

gestoffeerde kantoorruimte
voorzien van liften

eventueel in units vanaf ca. 200 m^

makelaars & taxateurs in bedrijfs en woonruimten

G. F. Oesterreicher
& Partners 020 - 767868

herman heijermansweq 6, amsierdam ^ , telex 18143

f&.-y^

EERST LEKKER ETEN...
Chinees Irtdisch Restaurant

HONG-KONG
^ M '^ t-
Haltestr. 69 hoek Zeestr.

Zandvoort tel. 025Q7-J7897
SPECIALE AANBIEDING

Indische rijsttafel
-t- koffie, per persoon all-in

f 15,00
Diner afhalen boven f 35,00

GRATIS FLES WIJN

Komt u eens rustig Idjken naar een groot en fl

goed assortiment antieke meubelen en. l
klokken. ^

Speciaal voor u zijn wij op %

2e en 3e kerstdag geopend I
van 13.00-17.00 uur. |

Tot ziens bij a

KENGEN ANTIEK
^. Rijksstraatweg 75, Sassenheim,

L telefoon 02522-14682

die fijn naar de wintersport gaan of de kerst

onder de zuidelijke zon vieren en ook diegenen

die gezellig thuis blijven. Van harte bijzonder

prettige dagen en een vredig kerstfeest

gewenst door

UW reisburo

Êliiiiii
ZANDVOORT GAtÉRIJ IKÉRKSTRAAT
TELEFpölCl^Sji^o^^

AUG. V. d. IVIUE
Marisstraat 13A - Zandvoort,

telefoon 15186

SCHELDERS- en

B!NI\lEN-en
BUITENSCHILDERWERK
BEHANG- en GLASWERK

Nu ook het adres voor uw
wonlngstoffering

Kamerbreed tapijt - Noviion - Tredford etc.

Desgewenst vakkundig gelegd.
Vitrages en overgordijnen,

wandbespanningen.

VERENIGING
VROUWEN VAN NU

Vindt u het aantrekkelijk om wat gezellige en sportieve

kontakten in Zandvoort te hebben'

Wordl dan lid wan de Vereniging "Vrouwen Van Nu".

• Wii bevorderen de onderlinge gezelligheid.
• Wij steken hier en daar de helpende hand toe.

• Wij zijn neutraal, niet politiek of kerkelijk gericht.

• Wij zenden u ons maandblad "VAN NU" met ons
volledige programma.

Als lid kunt u deelnemen aan o.a.:

• Konversatielessen Engels en Frans.
• Badminton, fietsen en wandelen, yoga.
• Bridgen, bridge-kursussen en klaverjassen.
• Kursus Hindeloopen schilderen.
• Lezingen, modeshows, excursies en vakantie-

reizen.

Belangstellenden zijn van harte welkom op de kontakt-

ochtend op 5 januari1982 a.s. om 10.00 uur in Hotel

Zomerlust.

Onderstaande dames vertellen gaarne alles over onze
vereniging:

Mevr. A.J. Buursema-Homburg telefoon 13922
Mevr. W. Brand-van Engelen telefoon 18530
Mevr. W. Paap-v. Loenan telefoon 13423
Mevr. D.F. van Orden telefoon 14236

Heerlijk

kerstbrood bij:

BAKKERIJ

R. V. d. WERFF
Tolweg 6 - Tel. 02507 - 1 50 01

A.J. DE LEEUW
ASSURANTIËN
Grannetia

GELD LENEN NIET DUUR

I7-N
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lascontaioers
ZANDVOORT - Wethouder Jan Ter-

mes heefl met genoegen geconstateerd

dat het voorstel dat hij enkele jaren
geleden in de ficwcstgcmecnten naar
voren bracht, namelijk dat het plaatsen

van glasbakken beter gewestelyk dan
plaatselijk kan plaats vinden, gehoor
heeft gevonden in Gewest Kennemer-
land. Nadat in omliggende gemeenten
reeds glasbakken zijn geplaatst is bin-

nenkort ook Zandvoort aan de beurt.

Deze week wordt in de gemeente
huis-aan-huis een informatiekrant ver-

spreid over „glas in de bak", met alle

mogelijke inlichtingen over het hoe en
waarom. Dit is een gewestelijke krant,

waarin wordt vermeld dat in Zandvoort
en Bentveld de glasbakken zullen wor-
den geplaatst.

In Bentveld, Ccisiusstraat vlak bij het

winkelcentrum Nieuw Noord, in de Voordeliger
Louis Davidsstraat, de Burg. Engel-
bcrtsstraat bij de supermarkt van Dirk-

son, de Tolweg en de Vondellaan.

alleen bezorgden de glasbakken omwo-
nenden veel overlast door lawaai en
scherven rond de container, ook finan-

cieel bleken de glascontainers een
„schip van bijleg".

Het type glasbak dat nu ontwikkeld is,

blijkt in de praktijk elders veel beter te

voldoen. Glas dat er eenmaal inzit, kan
er niet meer uitgehaald worden, er zit

een geluiddempende bodem in en ais

per jaar per hoofd van de bevolking
tien kilo glas wordt ingeleverd, beperkt
de financiële schade van de gemeente
zich tot een aanvaardbaar bedrag. Ook
wordt het voordeliger omdat over het

geheel genomen minder tonnen huis-

vuil behoeven te worden afgevoerd, en
gezien de kosten van het Vam contract

zal Zandvoort er alles aan doen, om de
wagonladingen huisvuil te beperken.

Voorbereiding

Volgens wethouder Termcs heeft de
voorbereiding langer geduurd dan men
gehoopt had, doordat de gemeente
Haarlem nogal wat bedenkingen had.
De glasinzameling die deze gemeente
enkele jaren geleden op touw zette,

werd geen onverdeeld succes. Niet

Zevenduizend

huizen bij

Ruigoord
HALFWEG - Op de zandvlakte bij

Ruigoord (het dorpje dat moet wijken
voor de Amsterdamse havenuitbrei-

ding) kunnen 7.000-8.000 woningen
worden gebouwd. Dat wees een onder-
zoek van het Bureau Dwars Hederik en
Verhey (DHV) uit. Het onderzoek is

verricht in opdracht van de gemeente
Haarlemmerliede en" Spaamwoude die

op de zandvlakte liever huizen ziet dan
industrie.

Volgens het rapport is woningbouw
daar niet in strijd met de doelstellingen

van het streekplan voor het Amster-
dam-Noordzeekanaalgebied. De wo-
ningen kunnen de druk op de NO-
RON-lokatie in Haarlemmermeer ont-

lasten, doordat ze kunnen dienen als

opvang van Kennemers, Amsterdam-
mers en Schipholwerkers. Tot 2.000
zijn in het zuiden van de provincie

ongeveer 30.000 woningen nodig. Die
kunnen niet worden gebouwd in de
bestaande bouwlokaties. Amsterdam,
de eigenaar van de grond, voelt alsnog
weinig voor woningbouw nabij Rui-
goord.

Volgens wethouder Termes wordt het

zelfs voordeliger wanneer er per hoofd
van de bevolking méér dan 10 kg glas

per jaar wordt verzameld, daarom za
het inleveren van glas zoveel mogelijk
worden gestimuleerd.

In Heemstede ging de glasaktie met
veel vriendelijk ,,tam-tam" van start.

,,Wij zullen het rustig aan doen, boven-
dien weten we niet precies wanneer de
containers worden geplaatst, maar offi-

cieel zal ik wel een flesje werpen
wanneer de tijd daar is", aldus de
wethouder.
Voorlopig verwacht men de glasbakken
de komende week, maar gezie;i de
winterse omstandigheden is vertraging

niet ondenkbaar.
Bovendien blijkt Zandvoort de moge-
lijkheid te hebben in het zomerseizoen
ook langs de boulevards enkele glas-

bakken te plaatsen.

Verspreiding

Voorlopig is net als in de overige

gewestgemeenten gekozen voor een
spreiding over de gemeente volgens

,,postbusdichtheid", dat wil zeggen:

één bak op 2500 inwoners. Verder is

gekeken naar looproutes en plaatsen in

de omgeving van winkels. Bovendien
moeten de bakken bereikbaar zijn voor
de vrachtwagens die ze komen ophalen

ZANDVOORT - Donderdagmorgen
omstreeks 9.00 uur moest de brand-
weer uitrukken om een binnenbrand te

blussen in de Nic. Beetslaan. In de
woning bleek een gaskachel defect

geraakt te zijn die er de oorzaak van
was dat de badkamer geheel uitbrand-

de.

Persoonlijk letsel heeft zich niet voor-
gedaan, maar in de woning .o/itstond.

veel rook- en waterschade.

en mag er in Zandvoort zeker niet

teveel parkeerruimte mee verloren
gaan.

De bakken zijn geel van kleur, hoewel
men in de gemeente liever groene had
gehad, maar deze blijken dan weer

duurder te zijn, dus heeft men daarvan

afgezien. Geel is ook de kleur van de

aktiekranten waarin de inwoners over

het nut van de glasbak op de hoogte

worden gebracht (nieuw is de aankon-

diging in het Turks en Marokkaans in

deze krant.

Van groot belang is dat er alleen glas in

de bakken wordt gedeponeerd en geen

porcelein of aardewerk of metalen dop-

pen. Verder wordt iedereen verzocht

alleen overdag glas in de bak te doen
vanwege de mogelijke overlast voor

omwonenden.

IG KANS OP GRAND PRIX 1982

¥oort ,eerste' reseive
ZANDVOORT - „Ik ben bang dat wij

het net niet gered hebben", zegt een

teleurgestelde , Jim Vermeulen, ,,wel

staan wij nu als eerste op de reservelijst.

Wanneer dus één van de zestien andere
organisaties het laten afweten, krijgen

wij alsnog een Grand Prix, maar ik

moet eerlijk toegeven dat die kans nu
wel erg klein geworden is. Omstreeks
eind januari zal wel bekend worden of

iedereen meedoet. Ik heb nog een kleine

hoop dat Detroit het laat afweten omdat
men dat tot nu toe financieel niet rond
heeft gekregen en Ferrari weigert deel

te nemen aan Detroit, maar ik moet
eerlijk zeggen dat de kans niet groot is

d.a( Zandvoort het komend jaar nog een

Grand Prix zal hebben."

Vorige week maandag vertrok de ma-

"'««!"
vtü;v;s!^ii
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ZANDVOORT - Vrouwen van Nu
heeft haar eerste lustrum op bijzonder

feestelijke wijze gevierd. Onder leiding

van regisseuse Alie Bol hadden enkele

leden een cabaret samengesteld waarin
de aktiviteiten van deze vrouwenver-
eniging op vaak komische wijze werden
belicht. Een geheel eigen programma
dat door de leden in de zaal, die in

groten getale al dan niet met vrien-

d/echtgenoot naar Haarlem waren ge-

komen, bijzonder werd geapprecieerd.

De versierde zaal van De Linge, de
feestelijke kleding, de drankjes en de
hapjes, alles heeft er toe bijgedragen

dat deze eerste lustrumvicring ,,klonk

als een klok".

foto Europrcis

(Advertentie)

Kerst-ln op

kerstavond
ZANDVOORT - Organisatoren en

medewerkers van de Zandvoortse

Kerst-In maken belangstellenden erop

attent dat deze op 24 december

's avonds om 20.00 uur begint, terwijl

op eerste kerstdag de deuren van het

Gemeenschapshuis, waar deze wordt

gehouden, om 10.30 uur open gaan.

Op de avond van 24 december is er een

optreden van Helen Shepherd, wordt

een sprookje voorgedragen door me-

vrouw Bisenbcrger en is er een opvoe-

ring van leerlingen van de balletschool

van Gemma de Boer.

Mocht u daar geen zin in hebben, dan

bent u welkom voor een spelletje kaart,

het maken van kerststukjes etc.

Op eerste kerstdag is er een verande-

ring in hel programma in zoverre, dat

niet het jongerenkoor van De Toorts

een gevarieerd programma brengt.

maar de zanggroep A Capella uil Alk-

maar een ,,Gospeltraiir'.

Voor het overige is het programma,

zoals dat uitgebreid werd vermeld in

Zandvoorts Nieuwsblad van 10 decem-

ber ongewijzigd.

EN helpen MENSEN
, ,. rffWdlndslljrit^^ ^^

Wisseling van

ZANDVOORT - Mevrouw A.M. Si-

mons-de Vries, die tot, 1 januari 1982

hoofdleidster is van de Ilannie Schaft

kleuterschool, zal vanaf die datum als

gewoon kleuterleidster aan deze school

zijn verbonden.

De funktie van hoofdleidster wordt

overgenomen door mevrouw H.G.C.
Keislair, tot nu toe kleuterleidster was.

Deze wisseling van funktie houdt ver-

band met die het feit dat mevrouw
Simons momenteel deeltijdarbeid ver-

richt, en als zodanig niet als hoofdlcid-

bter mag funktioncren volgens de wet.

Een wisseling van de wacht dus, zuiver

formeel, voor de rest blijft alles bij

hetzelfde op de Hannie Schaft kleuter-

school.

naging-directeur van de Cenav vol goe-

de moed naar Parijs met het voorstel

nog een Formule-I race aan de reeds

bestaande zestien toe te voegen. Hoe-
wel men niet bij voorbaat onwelwillend

stond tegenover dit voorstel heeft de

Formule-I commissie van de Interna-

tionale Automobiel Federatie (FISA)

toch afwijzend beslist. Men wilde in

Parijs geen uitzondering maken voor

de Cenav, doch plaatste de badplaats

als eerste op de reservelijst.

Moeilijkheden

Maandagavond vond een vergadering

plaats op voorstel van de Cenav, waar-

voor onder meer de KNAC, de NAV,
sponsors, de Kamer van Koophandel

en de vertegenwoordigers van de Fede-

ratie Handelsvereniging Hanze werden
uitgenodigd.

Men heeft gezamenlijk gezocht naar

een oplossing om uit de moeilijkheden

te komen, nu de Grand Prix niet

doorgaat. Om uit de financiële moei-

lijkheden te komen, de Cenav moet
nog steeds 1,1 miljoen aan de Fisa

betalen, was van verschillende zijden

hulp toegezegd, echter op de voorwaar-

de dat de Grand Prix 1982 voor Zand-
voort behouden zou blijven.

Nu de Grand Prix niet door zal gaan,

blijft de vraag hoe de diverse sponsors

zich zullen opstellen. ,,Wij moeten in

ieder geval voor 1983 die schuld heb-

ben voldaan. Nu de inkomsten van de

Grand Prix wegvallen, wordt het voor

ons een extra moeilijk jaar", aldus

Vermeulen, die zegt dat het wel zeker

is, dat de Grand Prix in 1983 weer in

Zandvoort wordt verreden wanneer de

schuld aan de Fisa is voldaan.

Geluidshinder

Teleurgesteld is Vermeulen ook over

de houding van diverse gemeenteraads-

leden, behalve Toonen (PvdA) had

geen der andere collegeondersteunen-

de fraktievoorzitters belangstelling

voor een gesprek. .,Het is mij namelijk

gebleken dat men nog steeds spreekt

over verouderde geluidsrapporten. Ik

ben nu van plan door een onafhanke-

lijk bureau een onderzoek te laten

instellen. De cijfers uit 1978 waar men
nu, het is bijna 1982, nog mee werkt

zijn hopeloos verouderd. Het racen is

geluidsarmer geworden, maar dan
vraag ik mij af waar zijn wij mee bezig?

Wij moeten beginnen met de bestrij-

ding aan de bron, dan moet je weten
waar je aan toe bent en niet spreken

over rapporten van jaren geleden",

aldus Vermeulen die zegt het jammer
te vinden dat het contact met de
overige fraktievoorzitters (Van As,
Vreugdenhil en Flieringa) zo stroef

verloopt.

Somber

De toekomst voor de Cenav is niet

direct rooskleurig, maar zeker niet

hopeloos, aldus Vermeulen, die deson-

danks nieuwe plannen maakt om het

circuit en de racerij voor Zandvoort en
Nederland te behouden.

Vrouwencafé

ZANDVOORT - Op woensdag 6 en

woensdag 20 januari aanslaande zal in

het Vrouwencafé in wijkcentrum "t

Stekkie aan de Fahrenheitstraat in

Zandvoort-Noord een discussie worden
gehouden over het onderwerp: ..Ver-

liefd zijn binnen het huwelijk". De
aanvang van deze avonden is 20.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om deel

te nemen aan de discussie of om te

luisteren.

Gemeenteraadsverkiezingen

Termes lijsttrekker 066
ZANDVOORT - Wethouder Jan Ter-

mes. die nu nog voor de groepering

Inspraak Nu een zetel vertegenwoor-

digt, zal bij de komende gemeente-

raadsverkiezingen lijsttrekker van D'66

zijn.

Dit werd bekend op de algemene le-

denvergadering van deze partij die op

16 december jl. werd gehouden. Nel

Vreugdenhil. momenteel de enige ze-

telhoudster van D'66 is nummer twee,

terwijl Michiel van den Busken nr. 3 is.

De overige vijf partijleden die op deze

lijst voorkomen zijn : Peter van Wijk,

Ruud Sandbergen. ihins van Brero.

Hans Lammers en Thca Robbers.

Op deze vcrgadcing zei Jan Termes

dat hij voor D'66 heeft geko/.cn omdat

de wijze waarop Democraten '66 de

vrijheid van het individu en het milieu

probeert te beschermen hem aan-

spreekt.

De plaatselijke afdeling van D'66 ver-

wacht bij de komende gemeenieraads-

verkiezingen twee tot drie zetels te

veroveren. Dit is gebaseerd op de

resultaten van de laatste Tweede Ka-

mer verkiezingen.

\ iir x^i *«;•
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In de eenzaamheid maar
den).

cer!\ swrk geinceiueraadsle- %
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Ik zei het u vorige week al: er is Nou dan zuilen :c op i-en paar
deze week geen nieuws te melden zaicrdav.cn/20ndaiicn tn het jaar

f van onze zeczeüer Kees Vi.sscr, die lawaai in Ituts lu'hi:>en. Op mijn ver

nu in zijn ranke , .Vrijheid 11" er- zuid i^corienlecrdc woninf^ hebben
gens zwerft op de wijde watervlakte wij allhans bij noordoosten wind
tussen de Braziliaanse en Afrikaan- ook heus wc! wal last (lees geluids-

se kust, op weg naar Kaapstad, een hinder van het circuil, maar bij mij

.a afstand van ruim 4.000 mijlen! Wel ztjn ze nooit komen luisteren). Trou-

i een onderneming, om je petje voor wens wanneer ze kwamen zou ik

•^. af te nemen. Op deze hoogte IS geen zeggen, ..Blijf maar weg" wam zo
A verbinding mogelijk. We zullen dus erg i? liet ook weer niet.

* moeten afwachten. Het laatste be- Wat die jongens betreft die destijds

g, richt is, dat hij hoopt omstreeks een flat kochten: Wisten ze. of waren jj

,8 tweede Kerstdag in Kaapstad aan te ze, nu helemaal onbekend met het .q

4: komen. In grote spanning leven we feit dal het circuit daar in de verle ^
^ met hem mee. Zodra ik iets hoor, lag? Toegegeven mee lentijds is het ^

verneemt u het ook. Intussen wen- er stil. maar keken ze dan helemaal a
sen wij Kees veel moed en sterkte niet uit het raam toen ze dat hius *

temidden van deze eenzaamheid en kochten? Laat hen liever de make- ^
straks een behouden aankomst in de laars die destijds aan hen de flat fl

eerstvolgende aanloophaven! verkochten aansprakelijk stellen. «
maar geen subsidie aan rijk en ge- :S

., Imposante keretboom '"''^""" "':">^'"} °"''^'" '' ''^'' -°

fl- opgewonden hebben.

^ Opnieuw prijkt in volle glorie op Tot slot zend ik hierbij een knipsel

a ons Raadhuisplein de traditionele uit het Algemeen Dagblad van Hans
g: kerstboom. Fijn en verheugend, dat ten Houten, dan kunnen wij nagaan
^ dit weer het geval is, want het hoe derden over ons dorp en onze

^ brengt sfeer en gezelligheid. Ik bestuurderen denken. Ik heb slechts

% breng gaarne dank aan degenen, die enkele regels aangestreept omdat het

§ hiervoor hebben gezorgd en op een anders te lang wordt: ,,De wereld- -^

wijze, die bewondering en respckt faam. daar wil Zandvoort vanaf en «
?: afdwingt. Het is een kerstboom, die du lukt prima, al was het alleen maar o
gezien mag worden.'

Oudejaarsavond-opening

De afdeling Zandvoort van ,,Hore-
ca Nederland" verzoekt mij te wil-

len bekend maken, dat op Oude-
jaarsavond a.s. cafe's en restaurants

in Zandvoort in de oudjaarsnacht
tot 5 uur 's morgens geopend mogen

door de troosteloze aanblik van het

plaatselijke stationsplein
'

'.

Terwijl deze journalist besluit met:

..Dag Grand Prix, Zandvoort wordt
weer wat het waard is: een geheel

vergeten badplaats met enkele stam-

gasten en op een mooie dag een

treinlading Amsterdammers die zich

geen fatsoenlijke vakantiebestem-

ming kunnen veroorloven" . Ik hoop
Zijn. t Zal mij benieuwen, of er dat u dit wil plaatsen" . Omdat ik dit

V.l.n.r. Michiel van den Busken, Nel Vreugdenhil en Jan Termes van D'(>ö

animo voor is.

Kerstsfeer

Van de heer Steen ontving ik het

volgende verslag van een lezing in

het Wim Mensinkhuis. Een en an-

der was vergezeld van een fraaie

foto, die geplaatst is op de pagina
„Herinneringen aan Kerstmis."

In het fraaie bejaardencentrum,

waar smaakvolle kerstversieringen

en flonkerend dennegroen voor een
bijzonder fijne sfeer zorgden, heeft

men volop kunnen genieten van de
vaak ontroerende beelden uit het

verleden van een dorp, dat stilaan

verdween achter de contouren van
een nieuwe moderne tijd ....

Er was voor deze avond een spe-

ciaal dia-programma samengesteld
met als hoofdmotief: het vissers-

dorp Zandvoort in vroeger tijden.

Het was mogelijk deze avond zelfs

een primeur te brengen dank zij de
technische vaardigheid van de heer
Zwaag. Hij had nl. een serie kleu-

rendia's vervaardigd naar het oor-

spronkelijke werk van Valentijn

Bing en Braet von Ueberfelt, die in

1857 een nog steeds belangwekken-
de publicatie deden over kleder-

drachten o.a. van de Zandvoortse
bevolking. Details uit deze fraai

ingekleurde schetsen gaven een zui-

ver beeld van de dracht van man-
nen, vrouwen en kinderen, zoals

deze gezien werden bij de dagelijk-

se vis-afslag aan het strand of bij het

dagelijks werk en het zgn. ,,vislo-

pen" naar Bloemendaal en Haar-
lem. Ook de vrouwelijke zondags-

dracht - met de gouden kap - was
zeer fraai. Men genoot zichtbaar

van deze beelden en men kreeg een
uitstekende indruk hoe de vissers-

.5 bevolking vroeger reilde en ^elklc.

a De heer Steen voorzag ieder plaaijc

c van commentaar, waarbii hij ook
:S verschillende oude gewoonten en
n' gebruiken uit het Zandvoortse

e volksleven toelichtte.

Op de valreep

Ter redaktie is de volgende brief

ontvangen, die ik hieronder puhli-

ccer:

,, Mijne heren.

Natuurlijk volg ik. en waar.',chijnlijk

vele dorpsgenoten met nuj, het onge-

zellige gekibbel over de al dan niet

voorthestaansinogehjkhcid van liet

circuit.

Zonder mij nu af te vragen waar de

legenslemrners in onze raad het mij

grote verschil in helastingopbrcng-

.sten vandaan willen halen In.b. nai

leveren dié jangen.\ eigenlijk ni.'l

moet ik toch zeggen, wat heejl dat

'^ domme gekibbel nu voor zm? Dacht

u niet, ah wc nu maar eens begonnen

te houwen op die plekjes, waarvan

o.a. minister Gruyters (De Ilere

zegene zijn ..inzicht") hel goed

vond. zouden dan met honderden

jaar al veel brieven ontving, heb ik ^
deze van H.L. (adres en naam mij .ü

welbekend) besloten in mijn rubriek 4'

mee te nemen, maar hel is voorlopig J
wel de laatste. fl

Opoe's kerstdiner
|

Jae jae, daer is me die raere Koiper A
bai me "ekomme en heb me a
"evraagd of ik veur jeloi een feesidi- '^.

nee in mekaer wil flanse. Nou motte .^

jeloi wetc. dat dat veur main 'n i
koud kunsie is maer hai hoeft "et iJ
allienig maer op te bikke. Veur dit Ü
jaer weet ik wel wat bczonders. 't z:

Binne gien goedkope happe, maer J
wat kan dat schele in deuze diere 4
taid. De feesizooi ziet 'er zó oit: 4
Ie: Canapéavocado aux poivre. 't -J
Brood an ien kant roostere en an de fl

acre kant insmere met groene pe- ^
persaus en dan 't avocadoschaifie ^,

d'rop. Dan vaif nienute grille, wat tj

parremesaanse k.ies d'rop en game- *

re met pictcrsehe. •?

2e: Dan 'n soepie: „Consommé «
doublé de pigeon. Jeloi motte de «'

boeljon helder maeke van kalfspoe- /.
let. Goed inkokc en met "n bielie 6
ker\'el bestrooie. Dan geef je d'r i
warm brom brood bai. ^
3c: Le Cabiliand grille, tomuete vier 1}

nienute mecgrille, dan «lutc en ^
garncre met citroen en tomaet. ?
Beurnaissuus dVbai en rechtop- (|

staandcrtjes (worteltjes). Olicen ^
met mengsel van butter, mosterd, jf

papnka-repics. peper, knoflook- .%

poejer maer "n klain bietje. ^
4c: Grande de pomplemousse. Dat '^

heb ik jeloi al verteld 'iid paer fl

maende "clejc hoe ol dal gaet. *

.^e: Escalope de veau seseni. Met 'n

snippertje groene peper, prei en
siampignons Cjoed froite en be-

sprenkelc en de hele /ooi ongeveer
\aif nienute laete smore. Daernae
lokker smikkele en schorseneren
d'rbai serveren,

6e: Lcw lapin au\ tières. 't Kcnain
iiismere niet zout. peper, en 'n

bietjc ro^emar.iin. Kenuin bikke
doet men mei sherry d'rbai en ruslig

en zachies brae|e. Wat slagroom
deur 't braedvocht doen en dat drie

nienute laele koke. Verders op
sm.icl. maeke met zout en peper.
Wild wordt gegeten met appel vos-

sebesse, sproite en puree.

7e' Soufflé de Rhum ai.>; fruits. De
oven op [15 giaede celsius verwar-
remc Twie aiere splaite en de
dooiers met 6 eetlepels soiker. ro-

mig kloppe en de melk w.irreme.
Dan alls deur mekaer roe|e. Soiker
naer smack baivoege, ook vciiilie-

soikei en citioen en grapefuu-s.ip.

.Appel cii peer d'rdeur liussele mei
gch.ikle pieler.selie. Dan Antscttc
deideur kwakke en 'n biet|e aeie-
pclmeel. Veur,:ichtig nienge en be-

slroiu mit soikcr in sjieciaele bak-
kies. Gelaik opdiene. Nou. dat w.is

el dan wel /o'n bictje. Opoe wenst
jeloi allegaer prettige feestdaege

Hou jo manskerels 'n biet ie in de
gaeto. Dal ^e 't met op eeii zoipe

I

S van onze woningzoekenden dank

S baar zijn dat ze over een jaar of zo zette, wam tlaer zaïn de/e daeec
'- '

-
' ' —

"

mei veur. (.reef 'em d.m iiiaei lieverQ (zet hem op goede bouwers!) m een

// lekker huisje zouden zitten? (Moeien

^ wij wel nog tillijd 'he rijLswewiizing

krijgen voor de plaat\en hi/h; dat

dan mag, dus maak je daarvoorl

'n sterke bak met 'n paei sii.iupies.

Vcul ple/ier alleg.ier en de groete

van 0|xie.

K, Sr,
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OntwikkeSen en
afdrukken van uw
kSeurenifBlms tn

1 uur gereed!
Snel... beter... en niet duurder

Kalverstraat235, Annsterdam,
hoek Muntplein, tel. 020-234934

60 minuten service

sBsiaBBieicaBSQSsiaoisanaEaaBEeBBnc BORBna
M

lil

a
a

HOUTHAJ\!DEL C. R/300U B.V. S

PULSLAA!\! 5, TEL. 244609. g

voor al uw kledingreparatie.

Ook voor boni.
LAAN VAN ANGERS 83 - TEL. 023-331356.

Prijsopgave vooraf;

het werk wordt jjchaald en gebraclil.

Meubelpanelen, geplastificeerde

panelen en edelhoutsoorten.

TEAK DEURPLATEN
Wandplaten, triplex, board, spaanplaat, lat-

werk en lijsten. Wandkurktegels, fineer, vouw-

rekjes, clementensysteem, plankendragers,

traphekjes. Alle soorten lijmen, klein ijzi?r-

waren, verf, Louvredeuren, edelfineer, binnen-

deuren, saloondeuren, gereedschap.

Kortom, zoveel mogelijk voor de
DOE HET ZELVER

Zaterdags geopend tot 16. 00 uur.

's Maandags gesloten.

's Middags van 12. 30- 13.30 uur gesloten.

aaB3BBoaiaBiii>)<sBBOBiE9BisBaaai

1
-
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Coby 's kerstfeest

:9

Het is zeker twintig jaar geleden,

dat we een gezellige en goede dienst

hadden van de Zondagsschool.

Ik had in die tijd de leiding en we
hadden zeer veel kinderen. De
kleintjes waren bij juf Ina. Twee of

drie oudere leidsters hadden samen
de klas van zo'n 75 a 100 kinderen.

Druk maar erg gezellig en luisteren-

de kinderen. Dat is in deze tijd wel

iets anders.

Wij waren druk bezig de kerstliede-

ren en het kerstspel in te studeren,

ledere zondag namen de kinderen

fruit mee voor de zieken. Bij het

fruit ging een krantje en een plaat.

De kinderen brachten dit na de

dienst bij de zieken. De desbetref-

fende zieken waren altijd zeer blij

en kregen soms hele verhalen van

de kinderen te horen.

Op een keer hadden wij besloten

dat we met een groepje kinderen op
de zaterdag voor de kerst bij de
zieken zouden gaan zingen. Op 't

oog hadden wij een jonge vrouw die

al jaren op bed lag. Onze kinderen

bezochten haar trouw en waren dol

op deze vrouw. En zo hadden we
genoeg liefhebbers om die bewuste

zaterdag mee te gaan. We zochten

zes kinderen met hele mooie stem-

metjes uit. Ze mochten nog even

nablijven om te repeteren.

Die bewuste zaterdag voor kerst

was het koud en er lag sneeuw op de
straten. We hadden een hele mooie
bak met fruit gemaakt en zo gingen

we op pad. Heel voorzichtig met het

mooie bakje en een bos bloemen.

Coby woonde in een klein huisje

achter de Hulsmanhof in één van

die straatjes. De deur stond altijd

los want Coby lag daar helemaal

alleen. Enkele keren kwam een
wijkzuster om haar te helpen.

Wij gingen stilletjes naar binnen en

de kinderen gingen heel rustig op de

trap zitten. De juf trok ze de man-

tels en jasjes uit en ordende hun
haar en gaf ze elk een standaardje

met een kaars in de handjes.

In die tussentijd ging ik de kamer
binnen. De slaapkamerdeur stond

of>en en ik zag Coby liggen, vredig

met haar ogen dicht. Stilletjes na-

derde ik, toen kriebelde ik aan haar

neus en Coby deed haar ogen open.

,,Oh", zei ze, , .tante Suus, ik had u
niet gehoord, wat leuk dat u even
komt." Ik zei: ,,ja, Coby, ik kom je

even een gelukkig kerstfeest wensen
en ik heb ook een verrassing bij

me." Coby straalde. ,,Kom", zei ik,

,,ik zal even je kussen opschudden,
zodat je goed ligt."

Toen dat gebeurd was deed ik de
deur wijd open. ,,Een ogenblikje

Coby." Ik ging vlug terug naar het

portaal en daar stonden zes kinde-

ren klaar. Een voorop met een
kaars, de tweede met het fruit en de
derde met de bloemen en de andere
drie ook met een kaars. Voorzichtig

staken wij de kaarsjes aan en met
bevende stemmetjes begonnen de
kinderen te zingen en liepen keurig

achter elkaar de kamer door en de
slaapkamer in.

Het was een ontroerend moment.
Coby's ogen straalden en al zingend

schaarden de kinderen zich om het

ledikant. Tante Greetje las toen een

stukje van het Kerstevangelie voor.

Toen mochten de kinderen het fruit

en de bloemen geven. Er volgde een
leuk gesprek. O, wat was Coby blij.

,,Wat geven jullie mij een heerlijk

kerstfeest", zei ze. ,,En jullie verge-

ten mij het hele jaar niet. Maar dit

is het allermooiste."

Tante Suus

aria«***?r*'r'i*'f'ï**«'??«*'r^'S?^i^^

Zo ging dat toen
Zo'n zeventig jaar geleden waren er

300 kinderen die de Zondagsschool
bezochten. Natuurlijk moesten daar
hulpen voor zijn om die kinderen de
verschillende verhalen, die in de
Bijbel te vinden zijn, te vertellen.

Dat was direct yeen eenvoudige
zaak, daar is kennis en liefde voor
nodig om dat te kunnen doen, maar
geen nood.
Ds. F'.N. Posthumeyer was hier

toen predikant, ledere donderdag-
avond vertelde de dominee de ge-

schiedenis, die zondags aan de kin-

deren verteld moest worden. Hij
deed dat altijd op een bijzonder

goede manier, en wel zo dat de
vertelstof voldoende was, om aan
de kinderen door te geven.

Maar dan waren de dames helpsters

nog niet klaar op zo'n avond. Want
dan kwam mevrouw van Os en was
men de gehele avond verder bezig

om te handwerken. Er werden ver-

schillende kledingstukken gemaakt,
zoals dassen, truien en vanzelf nog
vele andere kledingstukken, die dan
met Kerstmis uitgedeeld werden.
Zo'n heel jaar samenwerking bracht

heel wat mooie kledingstukken bij

elkaar.

De werkwijze van de helpsters: een
gebed, versjes zingen, overhoren of

de kinderen nog wat wisten van wat
de vorige week verteld was, en de
antwoorden daarop waren dikwijls

heel prachtig.

En van schrik knikte hij niet meer

Als de maand december in het land

was. werd er al voorbereidingen

gemaakt voor het kerstfeest. De
kinderen ontvingen dan de liederen

die ingestudeerd moesten worden,
die op kerstavond gezongen moes-
ten worden in de kerk. De generale

repetitie werd in de kerk gehouden
met medewerking van de organist

E. Dccs.

Als de dag van het kerstfeest aange-

broken was, werd er een hele grote

kerstboom, door veel helpers, in de

kerk geplaatst.

In de consistoriskamer waren de

dames van de Zondagsschool bezig

pakjes te maken. Dan werden alle

pakjes die door hen gemaakt waren,

zo goed als mogelijk verdeeld. Zo
ontving ieder kind zijn pakje. In

zo'n pakje zat voor ieder een boekje

naar leeftijd, een kalender van

Necrbos en nog was versnaperin-

gen. Zesentwintig december was de

kerk mudvol met kinderen en oude-

ren zodat er geen plaats meer was.

Als de dominee de dienst met een

gebed begint en de kinderen enige

liederen hadden gezongen, nam de

dominee het roer in handen en

kregen de kinderen navragen van de

dominee. Het moeilijkst moest nog
komen, namelijk het vertellen van

een verhaal, en dat deed veelal een
mijnheer Hoekendijk uit Heemste-
de. En aan het eind werd door de

gehele gemeente gezongen ,,Daar

ruist langs de wolken een lieflijke

naam". Dan gingen de kinderen

huiswaarts met ieder een pakje. Sint

Nicolaaskoek en sinaasappelen.

,,Een Zandvoortse"

I

I

Vrede

op

aarde

Vrede op aarde

en de mensen een welbehagen

de een heeft welvaart

de ander geen brood
daarom gaan er zoveel dood

Voor mensen is geen geld

wel voor bewapening

maar eens komt de dag

dan komt de rekening

Ze roven, moorden
soms voor een paar centen

en soms ja waarom?

Of je arm bent

of rijk

een atoombom
en we zijn allen gelijk -een lijk

moet dat een welbehagen

en vrede op aarde zijn?

E. Koopman

'Je zult het echt niet zo gemakkelijk
krijgen in Zandvoort", zo besloot

aartspriester Van Haagen het ge-

sprek met de enthousiaste kapelaan

L'Ami uit Purmerend. ,,De mensen
zijn daar niet zo gemakkelijk en
bovenal zij zijn zo arm als een

kerkluis en u mag geen enkele

verwachting koesteren dat zij u
helpen met de bouw van een kerk."

L'Ami was wel wat geschrokken

maar met het optimisme dat hem
altijd eigen was, nam hij afscheid

met deze woorden ,,Ik moest het

toch maar eens gaan proberen,

hoogwaardig en doorluchtig Heer.

Geef mij uw zegen."

Zo begon L'Ami aan de schier

uitzichtloze taak om aan de ruim

200 Zandvoortse katholieken een

eigen gemeente te geven. Al spoe-

dig had hij in de gaten dat ,'Van

Haagen niets te veel gezegd had.

Heel Zandvoort had het moeilijk:

de vis waarvan men in het dorp
moest leven, werd duur betaald en
voor het katholieke volksdeel dat de

slechtste bomschuiten had en de

oudste netten, was dit het ergste. Ze
waren ook niet makkelijk: Kosteres

Jobje van der Mije, die als een

moeder waakte over het onooglijke

kerkje bij de kousenpaal, wilde

niets van haar terrein prijsgeven en

het kostte L'Ami wat gedraai en

gemanouvreer om geen slaande ru-

zie met haar te krijgen.

Maar toch moest er wat gebeuren

en L'Ami besloot om de bedelstaf

ter hand te nemen. ledere dinsdag,

wanneer het markt was en er in

Purmerend goed werd verdiend,

ging hij met een jutezak naar zijn

vorige standplaats om bij de boeren

wat weg te halen voor het arme
Zandvoort. Hij had daar verschiU

lende vrienden zietten die blij wa-

ren met zijn komst, maar als het op
geven aankwam niet zo scheutig

waren, net als alle Noordhollandse

boeren.

Zo klopte hij altijd aan bij de

herenboerderij van Muyt aan de

Beemsterweg. Stuyt was kerkmees-
ter geweest in Purmerend en L'Ami
had toen heel wat met hem te

maken gehad. Stuyt was toen stin-

kend rijk maar kon heel weinig

missen, misschien zat het meer in

zijn vrouw Aagie die de scepter

zwaaide.

Op een dinsdag kwam tegen melk-

tijd L'Ami bij Dorus en Aagie aan.

Aagie keek toevallig door het raam
van de opkamer naar de oprijlaan

toen L'Ami vermoeid met zijn zak

aankwam lopen. ,,Och gossie Do-
rus", zei Aagie ,,daar hewwe we de

kabbelaan ook met zijn zakkie."

Dorus die ook opkeek merkte op:

..zo te zien het-ie niet te veul

ophaald. Er zit haast niks in zijn

zakkie."

. Aagic.die op haar ho,ede.was,.sprak

tot haar man: ,,nou jij late je niet in

de lure legge 'oor. Hij hew genog
van ons 'had." Toen speelde er een
kwaadaardige glimlach om de mond
van Dorus. Hij stond ineens op en

liep naar het achterhuis naar de
hooizolder en kwam net toen de

,.kabbelaan" binnen was gekomen,
met een pompeus beeld van een wat

verveloze engel in de kamer. ,,WeI

kabbelaan", begroette Dorus zijn

gast ,,we zagen je net ankomme en

toen docht ik nou hew ik wat voor

zakkie waar hij vast erg blijd mee is

en die armoedzaaiers in Zandvoor-
dok. Kaik, ik hew voor je een
kerstengel en die kan knikken ook
as je een halffie in zijn bussie stopt.

Die past best bij je kerststal."

Nu had L'Ami een vorige keer het

wei eens gehad over een kerststal.

Hij had zo verteld dat hij toen

alleen maar twee beelden van Jozef

en Maria had en van een kindje dat

zijn arm miste. Jobje had er wel wat

op gevonden en er een stokje aan-

gelijmd maar het bleef armoedig.

Dorus die heel goed aanvoelde dat

hij probeerde van hem geld te

krijgen voor een nieuwe kerststal

Kerstfeest van de Zondagsschool
Van de Zondagsschool hadden we
groot feest in de grote kerk. Daar
keek je al weken naar uit. In ons

dorp hadden er niet veel een kerst-

boon in huis staan. Eindelijk was

het zover. Voor de deur van de kerk

zag het zwart van de kinderen, een

gejoel van belang. Ze hadden rode

konen en stonden met hun voeten te

Q stampen. Een grote rij kinderen

* wachtte tot de deur openging. En

J.
ja, de schooljuffrouw voorop, juf-

a frouw Dina van Eep-de Laas, de
« dochter van meester Kees. Dan dat

I gezellige dikkertje. dat probeerde

a de kinderen in goede volgorde naar

J binnen te lozen.

1 Het was bitter koud. In Zandvoort

ö was het dan armoe troef, dus niet

f alleen de kinderen hunkerde naar

2 dat feest, maar vooral de moeders,

.a want ieder kind kreeg een stukje

* Ondergoed en voor elk gezin een

•7, scheurkalender van het huis ..Meer-

.8 bosch". Ook een sinaasappel, een

« kerstkransje, een Amsterdams

J,
korstje, maar ook een leuk boekje.

g Maar zo'n herrie als het buiten was,

tij zo heel anders was het binnen.

5 Zachtjes speelde het orgel ,.de her-

dertjes lagen bij nachten", wel veel

geschuifel tussen de ouderwetse

banken. Maar toen alles zat en voor

de keistvertelling begon, dan was er

meer tust, wel afgewisseld door het

hoestei van sommige begeleiders.

Maar het verhaal had toch de volle

aandacht.

Een meisje keek voortdurend naar

de boon. met het zachte licht van de
S vele kaarsen. Ze rook de denne-

;^ geur, hel hele gebeuren in de kerk

waar ze nooit kwam. Ze zag wel dat

de schooljuffrouw sommige moe-
ders vriendelijk groette. Die kwa-

men zeker wel in de kerk. Ze keek

naar de preekstoel, de borden wijds

daarvan, op de grond, de grote

marmeren blokken, waar namen
van overledenen in gegraveerd ston-

den.

De man die naast de boom stond,

met aan een lange stok een natte

sfXJns, die sfeer zou ze nooit verge-

ten. Thuis hun kleine huisje, de
turflucht van de kachel, de petro-

leumlamp, die niet eerder opging of

de luiken waren gesloten en hier, de

grote berk, die prachtige boom met
zijn zachte licht van de kaarsen. De
tafel vol pakjes, dan dwaalden haar

gedachten v/eer naar die stenen

graven, griezelig toch, zouden daar

nou mensen onder liggen?

Ze was een verlegen, bang kind. Ze
dacht: ..Wat griezelig toch als de

man met de stok en de natte spons

I

f

—'Hc^.JlJj^

naarde kinderschaar keek: ze stond

doodangstcn uit. Als die boom in

brand zou vliegen en al die kinderen

door die smalle deuren moesten. Zij

zou proberen in de toren te komen.
Daar zou het ook wel eng zijn. Ze
had wel eens gezien dat grote vogels

door de galmgatcn vlogen. Het zin-

gen ..stille nacht, heilige nacht"

bracht haar tot de werkelijkheid

terug. Dit vond ze het mooiste, het

was ook het laatste. Dan naar huis

met haar twee broertjes. Die had-

den ieder een geel katoenen hemd
in hun pakje, zij een paar kousen en

de scheurkalender. Thuisgekomen
praatten ze allen druk over het

mooie' kerstfeest. De onderbroeken
vonden de jongens niet zo. Moeder
zei. ,,daar zit veel pap in.". Als je

warm werd. kleefden ze zo aan je

gat.

Toen ze om de tafel zaten, de

kachel leftker sputterde met cokes

van het strand, had moeder bij ieder

bordje met het avondhrood een
kaarsje aangestoken. Dit was toch

echt thuis, 's Avonds in bed dacht ze

vol bewondering aan die grote

kerstboom, al dat zachte licht van

de kaarsen, het orgelspel. Ze kroop
diep onder de dekens in de bedstee.

Wat veilig voelde ze zich. terwijl de
sneeuwstorm buiten gierend over de

daken blies van hun oude huisje. Ze
hoorde vader nog tegen moeder
zeggen: ..Wat een werk hebben die

mensen gehad. Voor zoveel kinde-

ren van zo weinig kerkcentcn toch

zoveel doen.

E. Jongsma-Schuiten.

had zijn kaken op elkaar gehouden
en niets gezegd. Alleen toen L'Ami
was blijven aandringen, antwoord-
de Dorus wat knorrig ,,we zalle wel

es kaiken of er hier en deer nog wat
oude beeldjes benne." En toen hij

eens op de pastoriezolder in Purme-
rend in een hoekje die kerstengel

had zien staan, had hij aan de
pastoor gevraagd of hij hem hebben
mocht, en deze zei maar al te graag

ja. Wat had hij aan dat ding op
zolder. Hij wist niet dat Dorus de
bedoeling had om daarmede de
oude kap>elaan te verrassen!

L'Ami keek wat verwonderd. Zo'n
enthousiasme had hij bij Dorus niet

verwacht. Hij bekeek de engel eens
goed: er waren wat blussen aan
maar Dirk van Velsen, die handig
was en vaak een. klusje voor hem.
deed, zou die engeL.wel onder.han-
den nemen. Hij bedankte Stuyt

voor zijn geschenk en stopte het

beeld in de zak. Hij at een boter-

ham met een glas melk en ging met
de trekschuit terug naar Zandvoort.
Tegen een uur of elf, toen het volop
donker was, kwam hij te Haarlem
aan en ging met de zak op zijn

schouder door de duinen naar huis

terug. Tegen één uur stak hij de
sleutel in het slot en zette zijn

vrachtje neer in het smalle gangetje

van zijn schamel huis, onder een
dak met de kerk.

De volgende morgen vroeg hij Dirk
van Velsen even aan te komen. Hij

vertelde hoe hij bij boer Stuyt in

Purmerend gevaren was en vond dat

men voor het kerstfeest van 1852,

nu er een nieuw beeld bijgekomen
was, de kerstgroep wat moest op-

poetsen. Of Dirk daar de tijd voor

had? Nu, deze was bereid om het te

doen en speciaal wilde hij werk
gaan maken van de engel die het

klapstuk moest worden van de
kerstgroep. Bonte kleuren sierden

de vale engel op en vooral het busje

kreeg extra zorg. Pastoor kon tevre-

den zijn.

Op de avond voor Kerstmis werd de

stal in het armoedige kerkje gezet.

Al gauw ging het als een lopend

vuurtje door het dorp dat er iets

bijzonders bijgekomen was. een
feïkleurige engel, die vriendelijk

knikte als je een muntje in zijn

busje deed. De mensen waren erg

nieuwsgierig, verdrongen zich voor

de kerstgroep en probeerden met

een halfje de engel uit zijn tent te

lokken. Op die eerste avond was er

zo al 46 cent binnengekomen en dat

was heel wat.

Maar Jobje van der Mije die als

kosteres toezicht had op de kerk,

had al gauw in de gaten dat die

knikkende engel een stukje speel-

goed was voor jong en oud. Daarom
besloot zij, zolang het kerkje open-

bleef er bij te gaan zitten, en of

L'Ami nu zei dat het nodig was en

de engel wel op zichzelf kon passen,

Jobje was niet te vermurvcn. Ze
stelde zich als trouwe waakhond op
bij de knikkende engel.

Nu had één van de werklui van

jonkheer Barnaert aan hem verteld

dat L'Ami zo grappige engel op de

kop had getikt en nu bij de kerst-

groep in de kerk was geplaatst,

Jonkheer Barnaert die de pastoor

zo'n beetje kende, had schik in het

verhaal en zei tot zijn knecht: ,,ik

zal zelf eens gaan kijken, maar ik

beloof dat ik iets in het busje ga

stoppen waar hij niet van terug

heeft. Van schrik zal hij niet meer
knikken." De werkman keek wat
ongelovig maar omdat hij de deftige

mijnheer niet durfde tegenspreken,

liet hij alles zoals het was. Alleen
flui.sterde hij Jobje in het oor dat ze

goed moest opletten omdat mijn-

heer aan de engel het knikken wilde

afleren.

En op de tweede kerstdag, na de

vesperoefening, kwam de jonkheer
heel stil het armoedige kerkje bin-

nen. Hij ging naar de hoek waar de
kerstgroep was opgesteld en lachte

om de knikkende engel. Twee kin-

deren van de weduwe H. Duiven-
voorden stonden vol zaligheid naar

de engel te kijken, en jonkheer

Barnaert stopte hun gauw een cent

in de hand en fluisterde dat ze die in

het busje moesten doen. De kinde-

ren deden dit en waren opgetogen
over de buiging van de engel.

Jobje, die even verder op een stoel

ijverig zat te bidden, had alles

opgemerkt. Er ontging haar niets en
vuriger doorbiddend gluurde ze

over haar brilletje naar de jonkheer
om de volgende zet te zien. En
inderdaad, ze zag dat mijnheer iets

uit de zak van zijn overjas haalde.

Het was een briefje, misschien wel
een rijksdaalder, maar goed kon ze

het niet zien. Barnaert boog zich

voorover, stak dat briefje in het

busje en de engel knikte drie keer
achtereen heftig en werd dan plotse-

ling stil. De jonkheer ging de kerk
uit, knikte naar de rood geworden
Jobje die haar gezicht in het gebe-

denboek verborg en ging naar bui-

ten.

Toen Barnaert weg was, stapte Job-

je snel van haar stoel. Ze ging naar

de engel om te zien of hij werkelijk

stilgezet was. Ze had van de werk-

man die haar had gewaarschuwd
speciaal daarvoor een halfje gekre-

gen en nu wilde ze direkt de proef

op de som gaan nemen. Ze wurmde
het halve centje in het busje en
vond dat het wat ongemakkelijk

ging. Het was net alsof er iets vast

zat. En jawel hoor, de engel ver-

roerde zich niet meer.

Haastig liep ze naar binnen en
bonsde bij L'Ami op de deur. ,, Pas-

toor kom eens gauw", zo riep ze.

..de engel verdomt het om te knik-

ken." En toen L'Ami uit de kamer
kwam. vertelde ze in geuren en
kleuren wat er was gebeurd. L'Ami
ging met haar mee. deed het busje

open met het sleuteltje dat hij bij

zich had, en liet Jobje zien wat de
boosdoener was. Het papiertje was
niet helemaal in de bus gekomen
het was voor een deel in de gleuf

blijven hangen en dat had het me-
chaniekje verstoord. Hij liet het

Jobje zien, haalde het er uit en toen

alles weer afgesloten was. stopte hij

een cent in het busje en de engel

knikte weer.

Toen hij terug was in de pastorie

met de inhoud van het busje, werd
hij nieuwsgierig wat Barnaert daar

wel ingestoken had. Hij haalde het

papiertje te voorschijn, en was even

teleurgesteld toen hij bemerkte dat

het schrijfpapier was. Hij vouwde
het papiertje open en las toen de

boodschap die Barnaert er voor

hem had opgeschreven.

,,Op hceden den tweeden kerstdag

1852 geeft jonkheer J.H. Barnaert

met verschuldigden eerbied aan den

eerwaarden en doorluchtigen heer

J.J. L'Ami te kennen dat hij voor

het houwen ecner kerkgelegenheid

voor roomschge/.inden in Zand-

voort zooveel duingrond te nemen
als het hem behaagt." L'Aini kreeg

er de tranen van in de ogen: hij had

al eens een visje bij Barnaert uitge-

gooid om grond te krijgen, maar die

had toen alleen maar gelachen. Dal

hij op zo'n originele manier de

pastoor op weg hielp, had hij toch

enigszins te danken aan de knikken-

de engel.

Dit verhaal werd mij verteld door
een achlerklcinznon van deze Sliiyi

met Kerstmis 1969. Deze Stuyt was
tuinman in dienst van de parochie

Casiricum waar ik in I96fi wus
f^ekomen. Dit verhaal werd door inij

verteld op het eerste kerstfeest dat ik

meemaakte hier in Zandvoort op 22
dec. 1976. Een bevestiging van deze
overlevering kreeg ik van een achter-

neef van pastoor C. Wijnker. Toen
deze neef, nu pastoor in Tuitjehorn

bij hem logeerde in 1929 gaf hij hem
dat beeld mee en vertelde de geschie-

denis die er aan verbonden was. Dit

hoorde ik in okt. 1981 toen die

pastoor Wijnker hier op bezoek was.

Het heeft nog gestaan op de boerde-

rijzolder van zijn vader in Heerhu-
gowaard maar is met de oorlog

verdwenen.

B. Voets

Zondagscent

werd'n halfje

Zo tegen kerstfeest, we waren toen

acht en tien jaar oud, werd er goed
op gelet dat je wel naar de zondags-

school ging. dat was in de Wilhelmi-

naschool. want dan mocht je kerst-

avond naar de kerk.

Dan ging het thuis zo op zondag;

,,Heb jij je versje wel geleerd?'",

,,0, nee stommerd. het is gauw
kerst, dus leren voor den donder."
Dan moest je wel gaan leren, want
je werd overhoord voordat je de
deur uit mocht.
Als je het dan kende, kreeg je een
cent, en hup op weg naar de zon-

dagsschool.

Maar wij gingen altijd eerst naar
Arie v.d. Kruk die in de Haltestraat

woonde (v/aar nu Versteeg zit) en
versnoepten daar een halve cent.

Die andere halve ging dan naar de
zondagsschool. Je moest natuurlijk

wel oppassen dat ze dat thuis niet te

weten kwamen, want dan zwaaide

er wat.

Nou dat ging dan een maand of

twee zo en dan was het Kerst waar
zo verlangend naar werd uitgeke-

ken, niet eens zo zeer door je zelf

maar wel door je vader en moeder.
Ikzelf vond het altijd wel een mach-
tig iets. Want als je in de kerk kwam
stond daar een kerstboom die reikte

tot het plafond en was dan prachtig

versierd, dat maakte veel indruk op
mij. Daar zat je dan met je verstel-

de schone broek en lange kousen te

kijken naar die lichtjes.

Als je dat dan bekeken had kwam
dominee Tromp een kerstverhaal

vertellen, en die kon er wat van
hoor. Die man begon en tot de
laatste woord van hem kon je een
speld horen vallen. Als dat dan
gebeurd was, mochten we naar huis,

helemaal onder de indruk van het

ontroerende kerstverhaal.

Ik weet nog goed dat wij bij de deur
kwamen, dat die deur open ging en
er buiten een pak sneeuw lag van
jewelste. Dat was een machtig ge-

voel, want toen we de kerk binnen-
gingen lag er niets, en toen we er uit

kwamen was er sneeuw. Net een
wonder!
Nu, dan ksvamen wij bij die deur en
dan stonden er vier mannen, twee
aan iedere kant. Als je de deur
uitging kreeg je een kalender, een
sinaasappel en een stelletje onder-
goed mee naar huis. en daar ging

het eigenlijk om. want het was
armoe troef in de dertiger jaren.

A. Koning

Een schelp vol kinderen
liet was in de tijd dat de eerste

schepen met de gerepatrieerden
aankwamen. Alle hotels en pen-
sions waren door de regering gevor-
derd. We hadden een klein comité
en zeer veel drukte om de mensen
op te vangen. Alles verliep prachtig

en wc hadden de volle medewerking
van burgemeester en wethouders en
de- gehele burgerbevolking. In elk

hotel en pension werden de mensen
ontvangen en toegesproken en de
meesten voelden zich prettig in

Zandvoort.
Het grootste hotel was de Schelp
onder leiding van Roupe van de
Voort. Deze man heeft zeer veel

voor de mensen gedaan en stond
ons met raad en daad terzijde.

In dit hotel werden de mensen
ondergebracht van het schip Nancy.
Dit was een schip met veel kraam-
vrouwen. Er waren daar aan boord
veel kindertjes geboren en wij h.td-

den een ste! bccidige wiegjes gckie-

gen en zeer veel kleine Icdikantjes

voor de [wuters.

Door alle lagen der bevolking.

waaronder ook winkeliers, werden
kleertjes, speeltjes en ranimela;irs

aangedragen. Manden vol hloenicn
en planten. Len zeer hoge officier

die zondags kwam kijken, keek zijn

ogen uit zoals de grote eetzaal en
speelzaal eruit zagen.

Ontroerende taferelen sixrelden

zich af als de kraamvrouwtjes de
mooie wiegjes zagen voor hun pas-

geboren kind. Vele anderen werden
meteen naar de kraamkamer ge-

bracht en werd er de eerste nacht

zelfs een tweeling geboren. Dage-
lijks gingen enkelen van ons op pad.

want er was veel. heel veel. te doen.

Maar het was dankbaar werk. op
enkele dingen na.

l-nkcle weken nadai al die mensen
gearriveerd waren kwam ilc kerst-

tijd Een kerst in Holland dat had-

den ze nog nooit meegemaakt dat ze

dit ooit zouden beleven dat hadden
ze nooit durven dromen. We kon-
den voor alle kinderen leuke speel-

tjes en snoepjes verzorgen. De
mannen versierden de hal en de
zalen en de eetzaal leek een sprook- •

je. Grote kinderen studeerden
kerstliedjes, toneelstukjes en een
kerstspel in. Er heerste een feeste-

lijke stemming.
De koks in de keuken hadden het

druk en het rook daar heerlijk, in

moeders keuken waren de moeders
opgewekt en blij. Veel leed en rouw
hadden ze meegemaakt. Er was
natuurlijk veel zorg hoe alles verder
zou gaan. Maar op 't ogenblik
hadden ze eien. drinken, kleren en
onderdak.
Mijnheer pastoor en de dominee
hadden het ook druk met hun
schaapjes. Er was een zeer prettige

s.imenwerking.

De avond voor Kerst werd er een
korte dienst gehouden en de kinde-
ren voerden hun kerststuk op. Het
was een heerlijke avond vol vrede
en vriendschap.

De eerste dag werden er veel spel-

letjes niet de kinderen gedaan en
verhalen verteld en om \ijf uur was
de eetzaal een feestelijk geheel.
leder wist zijn plaats en ik zat bij de
p.istoor. Heel gezellig. De andere
commissJeleden waren niet aanwe-
zig, zij hadden hun gezinnen en ik

was toch alleen dus dat kwam mooi
uit.

Het was een heerlijke maaltijd en
ook de heer en mevrouw Roup van
de Voort zaten aan tafel. Er werd
gebeden en gezongen cnzovoorl. 's

Avonds l.iat kwam ik doodmoe
thuis, maai zelden heb ik zo"n mooi
en gezegend kerstfeest meege-
maakt.

Tante Suus
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Bentu met
vergeten

ijstaarten

te bestellen'

2e KERSTDAG
geopend van 13.00 tot 19 00 uur.

Ie KERSTDAG
geopend van 12.00 tot 13.00 uur

voor het afhalen van ijstaarten.

alleen op vooruitbestelling.

Vondellaan 1B — Zandvoort

iS^lr
' Indeze Kouite. troosteloze en donkere dagen, wensen wij

u allen \eel warmte, vreugde en licht'

Horlogerie

C. WAANING
HFTM OkM.NHUIS MhT PIT
Sophi.i«e); 4 - Telefoon I 23 07

Blijfsteeds goed bij de tijd Daar zorgt Waamng voor'

Wij v,ensen iedereen een vredig en vreugdevol Kerstfeest!

Cn wal de tijd betreff
kümt u eens kijken in zijn showroom.

'1 Is een belevenis!

Cigcn reparatie-afdeling met elektronische apjxiratuur

December - feestmaand

Leuke uitgaaoskleding

tegen lage prijzen

THORBECKESTRAAT/HOEK KERKSTRAAT
ZANDVOORT - TEL. 02507 - 1 45 93

Foto Quelle
Compleet foto/film

assortiment, voordelig

afdrukkenen
ontwikketen

DROGISTERIJ

MOERENBURG
Haltestraat 8,

Zanduoort

G.Kol
Schuitengat?,

telefoon

13212
auto-brand-leven

alle verzekeringen

Autorijschool

Phil Waaning
Net iets beter.

Eventueel met
anti-slip.

Rijks gediplomeerd.

Brugstraat 20,

Zandvoort,
tel. 02507 -12071.

Autobedrijf Zandvoort bv
Kamerlingh Onnesstraat 23, 2041 CB Zandvoort, telefoon 02507-14580

Dagelijks geopend van 07.30-18.00 uur

EBIESO^M. AUTOBIANCHI
Verkoop en onderhoud van andere merken

Banden - Accu's - Olieverversen en doorsmeren
Ook op zaterdag

Wij geven gedurende de gehele maand december 1981

Autobedrijf

Zandvoort bv
speelt voor
Sinterklaas

en Kerstman
tijdens de
duurste maand
van het jaar.

Profiteer

daarvanlll

en op diesel 4 cent Icorting!!!

Autoschadeverwerking van alle automerken
Doe-het-zelf autowasplaats met stoomcleaner

(Geen borstelautomaat, dus beter voor uw autolak)

Uitvaartverzorging

Kennemerland bv

Dag en nacht bereikbaar

Keesomstraat 61 - Telefoon 15351

Drogislerij - Reform

MOERENBURG
Gespecialiseerd in

DIEET-ARTIKELEN
voor suikerpatiënten

en zoutloos

Haltestraat 8
ZANDVOORT

Tel. 02507 - 1 61 23.

Drogisten/

Moerenburg
voor Dr. Vogel
homeopathie.

Haltestraat 8,

Zandvoort,
tel.02507-1 61 23

'''i-^"i:'iiyéi
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«
¥ WINKELEN IN KERSTSFEER

BIJ CANDLELIGHT BIJ AART VEER (elke 25ste klant krijgt een leuke attentie) GROTE KROCHT 23 - ZANDVOORT - TEL 1 44 04

I

BakkerKnapper
bakt ze béter!

ROOMBOTER-KERSTSTOLLEN

1000 gram U^VÜ
750 gram O^UU
500 gram O/ÜU

ROOMBOTER-AMANDELKERSTKOEK-
KRAfJSJES
(100% roomboter) m a»«
250 gram *f^<fcO

iVSOSCOVaSCHE ROOMBOTER-
7

per stuk ' g'

bakker

Grote Krocht 3 l
[KnappCfj j (naast AlbertHe.jn)

/^^^^M~^ KERSTKAAS, da's klasse!

-i^^^^S^^B?»jr^\ Boeren-septemberiwas

,

-/«^^j^^^^^^^Pjfe^ KERSTPRUS: -- -- Q OC
ïj^W^^^^^^^^^^^^ 500 gram ^jrfcW

H^^^^^^^^M^ 2e pond HALVE PRIJS!

Kerstkaas: volle zomerkaas,

meikaas
KERSTPRUS: TI Afl
500 gram # jrWW
2e pond HALVE PRIJS

IJJJJ %j

(Originele Camembert uit Normandië)

Camembert de Tromp
(eigen import) ^% 7K
±. 270 gram van 4,75 nu ^M^ *^

das andere kaas -^-^^

Cronjéstraat 87, Haarlem Gr. Krocht 5, Zandvoort

Looptuw hond te rillen?

Dan zal hij weleen

WINTERDEKJE
willen!

Is uwhondbang voor vuurwerk?
Kom naar Wezenbeek voor

div. medicijnen.

DIERENSPECIAALZAAK

Wezenbeek
Grote Krocht 28, Zandvoort

Rijwielhandel BOS
voor o.a.

Empo, Union, Gicom, Kalkhoff,

Motobécane, Kyoso en

div. kinderrijwielen.

Tevens KIS-sleutelservice

en rijwielverhuur.

Grote Krocht 27. telefoon 12954.

REISBUREAUKERKMAN
wenst u allen een
prettige kerst toe.

louringcanrcnhuur HmMHH
mw)

Grote Krocht 20, telefoon 12560-13203

's Landsgrootste kruidenier

blijftopde kleintjes letten.

DNIJN per kilo 8,98
1 4fi(ovenvers) f^

w

per stuk WjrïlO

Yz liter i5|rU»l

Grote Krocht 9-15 -Zandvoort

BLIJFT U MET DE KERST THUIS?

Maak het dan gezellig in huis met
KERSTSTUKJES - BLOEIENDE PLANTEN

en SNIJBLOEMEN van:

>. 'ERICA
V GROTE KROCHT 24 ZANDVOORT

TE HUUR:

gemeubileerde

kamer
Te bevragen bij:

02507-16033/15182.

Heerlijke

KERST-

IJSTAARTEN
bij

Aart Veer
Grote Krocht 23
ZANDVOORT
Tel. 1 44 04

CHIPOLATA

TULBANDEN
7,50

bij

Aart Veer
Grote Krocht 23

ZANDVOORT
Tel. 1 44 04

Vergeet u de

buitenvogels niet?

• PINDANETJES
• VETROLLEN
• ONGEBRANDE
PINDA'S

• STROOIVOER

DIEREN-

SPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Grote Krocht 28

Zandvoort

Boek- en kantoorboekhandel
Sigarenmagazijn

De Krocht
Grote Krocht 17

2042 LT Zandvoort
Tel. 1 60 33

•
Wij wensen u

prettige

kerstdagen

Uw adres
voor:
BOEKEN
TIJDSCHRIFTEN

STRIPBOEKEN

KANTOORARTIKELEIV

ROOKWAREN
STAATSLOTEN
TOTO/LOnO


